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 3 | ארקיו |

 ."יר ת5ו6ס נע ףופפד ןרמלקד ק תוס ץונכד וכונכ (וססל וסלכ ןולטכ ץומכר6ס לכ
 .יסוסנ וזיכנכו ורועטכ 6 דס [ונכ סנס טדק יכקסד רתסכ וגל וג ₪ לע סיפח ר
 " ןוותס ןוניסד וסווכוכמ סיפכ 63קו ןווק6וסנכ לע וכונככ ץונכ ך ת6י0סו ך תס
 וגל םטכו רקד רתס ובמ וטו:כ סוסס קפכו \ תר וטו:ככ ך תסר ומינכ םטכ ןודכ

 (קפכו * קיפכ נס לקו ק ת6דומונכונל סטכ ו תפר ונונכ ןודכו % תר וכוככ
 וכוטב ובל ןורכחתעו ןסנכ ןוכגנכ יקפכו "4 ת6ד ונוס ובל םטבו ק תזה ונינכ

 ו תסד וכוננ פרפכ ןוות6ד ןיטונכ ןומופ לכ םטכו קופכ וס לק סעיוקד א ת6ד
 וקפכו ןיטונכד ןופילג ןרכחתמו ' 'אכ "רה וטונכ *"ךכ 'קד וכוטכ = 'קכ 'וד וכובכ 'וב
 .ארקיו 67 6ורכ ןרכסתמו ןוסוסיכמ 62 קיפכ ןוס:ונוככ ןירבסתווד רתכו ירתבל
 ווס ווקס וררסת6ד,רתבל \ *5סע 6לד ןומוו ןוכוס לכ לכתסמ סוס ססמו : סמ 6
 ארי א  ת6ןרעד סתכנכ בדסנ ורסמתסד ןוותסד ןיפורככ יופלוקכ ןול) גתפ
 רכחתלו א ת6ל תכודכיסיו \ = קפנוטדקירק6ד רת0) 6רימט וגנכ 5

 ו:ינכתיו ופילגתלו ךיק חכתפסו רו ק ןיכ עלו ךק | סירתכד ך ו א |
 .פמ וכבפ ןוופגת 6 רככ יזספכו ןוותסד ןוכוככןרבסתמו וסווכיכמ קפכ לקו ןומד קללכ
 .וסוומוכ םטכ 65ק ןוותסד ןו:ימכ ןרכחתו דכו ןוות 0 ןוכיפ ןולטכ וגסד ןוורפמ ןומו6
 ןוכוט ןיכ ורקו וסייכוכמ רדס6 לקו ריקוא  ןיכותר ןומוס לכל וסיופ)ובכ ןוופת(
 | = פד לכ ומסר ספקד סוקנוח ססכו ' רופוס סתכמ סדסו זפמ טמסרוקו6 ןוכותר
 67 ארקיו .'וסוסד המרק ףפורכ 05 סממד וומועל ומפת6 0) ד פור 6
 לכד 9קכטןיבכ סול ןסויפב 65 פרפל 67 ףפורכו סמ 90 ריו לס סטמ וקס סוס
 36 ספ כותכו סורמו רסס סרקוו כיתכוסכתסלס וכ ךיממיסו טוטקל ןועדומ 05 כ
 = = יסומל םכ רכד סוחכמ ןיערומ סלד ןובכ סטמ ודכע ןכ 05 ביתכו "וכ רבדס ספ
 61 ריקוא = "67 ףפורככ 6ד (סווגכ ןוירטמ ןוכוס לככ ורדסתסו ןוותס ןיקלס
 וסוושר לע ןונוטכוולו ןוות וכטמת6 רתכל-יונוזפמ םוכס רוקו6 רמסוזורכסו קפכ
 כר 36וקזפ (6ימ רטס) (סיר יתכורל ומקתתסר דע וככתססו ןוכותר ןומיסלכד"
 סומעו לורכבד 6כטנוס תוחת 6ככסמד ףערתל ימווקד ןומוסלכמ ןוירטמ כר 6כומ
 קת 6כממ דפ סיעע) "סירי תופתד ןווד סמ ןומי6 לכ 6ערת 0וסֶסַל וכג ןנתתתמדכ
 "ל רטס לכל תלת תלת סי! ןירמסר ןכממ כו סיעעו סימס 56ירובו רכ) תערת לע
 סוסק 36יקזק סנממי6ס) * וסוודוכ סכפסתמר לכרפד ףטס)ד (ככפ ול! ןורטס
 .ןונוסופויק 05 6סד ₪ .תס וסיסו וסופר לע ץינכד דס תופ ד ןמ וב) "ועל ןסוונע
 %כועו * סכומוכ 6506 לוטכ 05 050מפד ןיבכ סכימו יסיסד אד = זרב )0 נייס ל

 ץינכד רת6 סוססל ןולטכ ןידכ + סכועו ןמ קיפכו ככ 26 אד 009 משל רודת ליטכ |
 סישעו שירכבר 6כטלס תוחת ובכ (מוזסד ןוירסמ כר 2סוטסר סוכמ וב) "ןכוככ סוס
 36ימדק .(ערסכ ורקתופד וסומע סו6ס כעת דחו סודו תופת ןוורסמ ןוכו6 לכ
 637 וסנכ לע ועינס 96:טסר +כממ (וססו ןמפו 'ד תלת תלת ןכממ לו סי ןורקסו
 יסו6נ 'ז וסוקסד 6: ןוירפט ןוני6 לכד וסי:שיר לעץונכרס תפ = * סיעמ יכת6
 ףנחתו "וגנדמ סול לוד ורב 9!6תס יס *'ל תסכ ףככסמד (סוקת וג \לחת6

 יופולבכ ו 1 ס
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 ארקיו %

 וסנכ ןודכ ןוירטמ ןינוס לכד וסו'מור לע ןונכו6ס דכ * ל פוס ירק יו ןוותפ יפולנב
 ןוורשמ ןונוס לכד סכממ כר 3 סוטפק 67 ןופ ובו = * וכומכ 6וססד 5רטס 6וסס: ןונטנ
 ןוכיס סודו תוחתר ןוורטל ןוכיס נכ ןוכקתתמ דוס סופעו 5קירכבד ס כטנס תוחה
 .ןורסס ןכמפ וו  "סומס שזע וסוינע סו6ק (כממ דפו 6עעמ 6יססכ סו וחסותסד
 ת6 | *וסנכ נע םמווק סכמע בר )ונסו " סכמוקו6ד מכ תלת תלת רכוע לכ סוג
 * ת6 סוססד ונוטכ (וססל וסנכנ ף+ת6וסיסו ןיורשס ןונוס לכד וסייפר לע ץיטכ דמ
 6 כממ כר ל6יעמם סד ןמ וב) * ןיכרפס ןיות6 ןורת לע 6רוו6וב יונת ת6 זס
 - * 6655 רטסנ ןוכמזו סכומו רטסכ ןוכמז וופל גכ מווק 607 ןונכ ןסתמ - ףי 6
 6כמק בר 36וסגרו * סכמיקוסד (ימכ תלת ת%ת רביע לכל יל ןירססד ןכממ סי סישעו

 ."ןרמ6קד ,חותס 6וססכ ןוותס רסס לכ לע 6ריופכ ףוילת 6דו [ך תחיסופ ד
 6וססמ סוי'תדוטונכ סוסס) ןילטכ וסנכו ןיכרמ6 רסס לכ לע ליענ וקונס ןורת ןוכ6

 וכונס ץטכ ןידכ ןוות6 ןי\ד וסוימוכמ קיפכ סיס לקו ןוות6 ורפכ לע וטוככפ ץימכוסס
 לא ר6תז6ו + ןוכו6ו סרינפכ ןוונ תד ןונוככ ןיכרחס ןוות( ןורת ליטכו סיד

 : ממ 56 6רקוו ןורק6 ןודכו רכל יקפכו ןיטדקנמכופמדק |
 סתפ .(וופ וכר -*רת0) דעופ 001036 וו רכרוו ססמ 0 ארקיו

 סיזור 65 6רק י6ס* לגו יכנס סע ונוי ותותס ימכד סע ירעו ל
 רתכ) יכלק סע ימויותותמ יטכד סע ורעו יתלכס ביתכ * סוטור סיפיס 103ו סופיס

 רתכ חת = * ףלע ינרטקמ לכממ ןוסל 6קלסכ 6עכ ןוסכ יערתסדמו זניע ץוזיע ₪
 סקוס .כיתכד סומע 6)וע רחש סקתתס 6מוו סוססכ 6תתל ץסכמת דוכעת(ד

  סקתס סממד 6דו !ע סמו רמס ךכ קכק שמח דכ' דעו %06 50 סוכל סמ לכו 03

 ותסכ = +''ו3 ןכרק סכמ בורקי וכ סד0
 6רק 60 סומקוס 60 סנכ ותופס ומבל

 6וסטכר לסרטו תסככ 6ד 'סנכ תות(
 ןיבווז .וגגודו ₪ 65ככ ןובווז ובוודזס 6מוו

 יסורבכ דח )כ ורטקתסו מחמד ויקממ
 ובעו ותפכ0ס וקסכ סע ורוע יתורס דס

 תו = * סלוענ וסוימור לע [ונכ דס תסו * 6רמ סכוממ (וססד סיתוסתר בי ולוס ל

 י פמותס (ם ת6יסיסוםדקדורומט וג דס תפ ץיכ פדק ירקסד רת6ובפונל "6

 ןרדסתסו וסנכ י5טכו ןופסכ ןינס ושטכו סכימו רטסד ןיכרמ6 ןונסכ ןסרכמתסו

 ותנכס .יתסכ סע ורוע יתורס סנכ ותופס יכבליתסכ רו

 ךסיס ס)כ 6 וסו6ד רתכ סומק ןקתתמ (סוזמ דכ ו :סוער
 לכמ ןוסכ וערתסו ןוסל ס6כד) פעכ סכקד ל6רטו ןוכילןילכו 30 * 6003 ןמוו

 כותכ סמ סככסמ וכ ךכסתסד ןווכ יסוס ספד סתוודפ 6מוו וסס) סט ןכטמס

 (תדועסב יוסו6מכ סתובד סכומס ספמ סינ רמס ספל 30 סרקיו דומ .רכל וטו

 : * ספועלד ןדע ןב 6ד וסבל יתסכ 6

 וסנכ וכרכת6ד ןינּכ ןדע ןנ (וססכ

 סע |

 אנמיהמ איער
 תוכלע !סופ * סלכ יתופפ ומג5 יתפב רמס) חתפ
 'עת6ד ססרכלד לגרק 57 ורוע יתורפ * וימדפ
 07 * ועסב סע > רוטס רס 36 ול ך96 סילע
 סועטב ךל טק סת סוכ בוקכל ןרססד 5נרל
 סור) לכועו סכרוב 6מועו לעורד ןומוסו "ספר

 ןכרב ןורת ןומול) *  ככ ךכימוב תועועמ ספמל
 פוסק סדוכע סכימק) .ססרכל ןנע 70 סילכקל

 סכר .



 ד ,/ ארקו
 ןוסלכ וכנק סע :ונוו יתותט וסכד סע
 י 0לקכד 6עוכממ וורתסו ןויקסתס
 ןוכופלכ סודוד ורכסו ותס סוער וכ6
 וכרכתס וסנכ ןיפכע וסלכו * 0תתלד
 סחכו סליעל וכרכתס ןימ6 דכ ומזתסו
 סקורכ .וסלכ ן6טסכתמו |6כרכתמ
 וכ תתסכר 0תעמב יזח 6ת = + סככרקד

 80 )5 סכק 6ער6כ רוד

 סע .קקנ דקפ סרונב 57 ורעו ולכל * סנר
 סע 56עס לעורד ומויסו 7)7ד 6נרד דוס יטכל
 תירבו :וביכלס סע ווי יות *050ע02 סברו
 ורכסו פס סוער ולכל רתבל * ספלס סע בקעי
 ןומועס קכרב תפסות"ןכרב בי ינכט כו סולוד
 9 וקלכ סוכ רזתלק %ןסס סל לוכ6 ןפפ
 וקורפ לספ סורכ ןופ גילפד ולו" סלכ יתופס
 [קופ' יסד סע ירעי .תורכו ףוב יעפב סע ירומ

 | סונרסו ןפכרכ וחכתמלד ןוגכ סרק קשקט םעורד * יבלח סע וכ שמס סע לכומו
 סמ .סקפכנ סוס מסכת ןימלע וסלכב : כע * רסס וכלח * סרוכבוכוו ןוכלד 6כועיב

 | | ןפכרבתפ תוס ןימס דכד + לכ כרב
 : וסנכמ 5כרכתס וכו "נועל ןכרכתמו לתל 6דחכ ןפכרב ת0ןומלע וסלכ ןודכ
 ןינפד לכמזב 935 וכ סכק בונדו5 55 רמ6 קקני ר ."סיכ ותופס וכבל יתסכ 7
 סודוד ורכמו ותמ סיער לכ רמ6 סדוסו'ר " קספ 637 נחכה ווקממ ןוורת6 תוס

 6כ:מר 6תדועסמ סר סדפכ וכרכתסו וסלכ ומסכתסד סי ליו כבוד ורסמ לכ ןו
 'תומדקכ .תיכורטמנ ירחו ורמת 6כלמר 0תעסב וסלכ ינכ6ותמו6ו " ספכ ןייכסתמ
 תיס ןומיל ןיצ6 םידוד ורכפו ותס סוער ונכ6 רמ6 62 0'ר *ןפדחו ןככ6 וסלכ רתככ
 יורד ןוג 6וססמ רכשו ות "וב ורד ךנמס יכ6יכסוסכ כותכד ןומס ןושו ןרמסקד
 6תתלד וסנכ ןסכרכת6 יס ןוכו6ד ןווכד 6תתלד ןוכו לכ רט רזפל6' ב "5
 םודוד ורכסו קמ 0לעל סוער ומכ6 סנמד סזר כס רופס לכ רח םר :ן6כרבתמ
 סמ תסנסול רמ6 * 6קתל ןוכוס ן6מו 6לועל ןומוס ]6 רזעל 6 ר סיכ רקס" ףתתל
 סופר ןורק6 ו ןיקלעל [םרפתמ ס)ד 6תוודסכ 0תודססכ ןוכוסד ס0)ע רתס ד
 :תוערכ ןומלענ ופכתססו ימלעל ןטרפתמ 063 רסכ סוססו ןדעו'דעמ כנו סכו דס
 ןיממז5 סודוד ןורקסד ףתתל ןומו6 ןו5ס סידודורכפו ותס  *פתוודסכ ףתודחסב
 תוסד ן6ש טל סיתמ )כ סניכ6 וסכ ביתכ סלע ןוכופכ חת *למןיקוס 6סו עודו
 : ספיכס וסב בותכ סרטכמד 6רמח 6ורס ןמתד ןיבכו סיעכ סניכס רט פד כרב סיל
 6:קכט ןיועכ ויקס ןעיטכ לכ 6סד סיתס וסכ כותכ ווקס ןיועכד יסתת ןוכיסכו
 וככ 56 = -סודוד ןיפס) סוער ןיס סות ןונ6כו ספוכס ןונופכ לד לעו 0קומעד
 סד ןובסתה ןומוס30 .ייסתת ןמופ י6מ6 ןוכוס 6תוכיכס סודוד 0סד חת רז
 ןמרפתמ לו ווסכפפ סנו ריד ופכתסמד ןוכיסו ידור ירקפ רודת ןיקכתממ 93 53
 רודת סתורחסכ סקוערכ ןולס סוער ןילסו סידוד ןו36 דעו סוער ורק6 ד ןפ 7
 6תורח ןידכוול סכרכתסד ןיגכ נכד ףתועילס סוס דו ןוכמו) 6תכוסיתכ ןומ6ו
 כלמד (יתדועס ןוכו6ד ןיגכ ןינכרקכ רקו6ס סיקנס סוקזפ יכר | * ןימלע וסנככ
 :ספככ'תוודמ קכתמסנ וסלכ ןמסכתמו ןוכודד ןוסיר6מ סומימ ןווכסתעו סיעק כרב
 ןוודפו ןפכרב וסכתש6ד סככממל ?תכוכט תלעד 0תעמב 6רק יס סיקנל קח ר
 סיכ ודח6תסנ סתת) 26רמי וקיגתמס ןודכו ספופ) סנככ (תכוכס נסעו 6לכב

 ספקכ 4 ז ל 06



 ארקיו
 : ומסבתס ו6תתווסוע ןודכו סכותב ותככסו סלק יל ופפו רסס טר5ב סכקכ
 לוקו פינס רימזס תעץרפכ ולרכ סיכס תתכפר *סש055 = מ|

 בוקכד ןווכ סנכתסנ סיב קוס 5רק יפס = וככרסכ עמסכ רותס |
 וסרכ סממנכס 050  *סונס ץרפ דקכ יסד וככרסכ עמסכ כותכד וסט ץרסב \פרכ
 6תעוטככ וסיכרתסו סרפס 6רתסכ ןול ליתסו סב ק ןרקעד ןעיטכ ןומופ ןו:ס ץרטכ
 ץרס סוס עו ווק 6קדכ וסווסמ סכרבתמ ץרט טס ןרפכוטרכ-ןיסרפ קיפס דכ
 ןוזע יברכרד ףתוכטנוס סרקעסנ ןדיע עיבס ריעזס תע י6דו סלע ץרח 6מודק
 67 וככרסכ עמסכ רופס לוו * ככסמ סיקת6ר לתעמכ לסרמיכ ןוסכ ןוטלפו כל
 יות וס 6ד רותס לוק 6וס ןסמ ."עטוסוד 6דו לע לסרטי וכיסססד 0תתכד ץרס
 וורטעב ס5ק רטעתס ןודכו 6תתל ספדקמ וב סנס סככ דכ יזיע בוודזסד סקנע
 במס 9תדבפד ףרפסכ .* וגו סמל ךנמכ ןגומ תוככ סכספרו סכ63 דפ סלככ ןתסכ
 ורק פעכס סרות סתס סרותורקס בתככר סרותד ספ ועכט סרות ףד ךותס לוק
 ספכ ףכמוקוסניכס 199 לדו סככסמנ ומילפ 6ד סרקיו סמ 36 9רקינ לכ רות

 3 רסק סממ תלכ בותכ סככממל סתכוכמ תתפכ דכוזק סת = + סוס וכסו רמתסד |
 ספק דק כו לרמו פסככ סלכ ספט תנכ סלמד ףזר לכ6 -סומ קוו פלו סמל תלכ
 !עומנ וזחת ס ל רמ6 רככ מע סולק סככטמ סקתתסד ןויכ רמת סלע לכלל
 סנכ לוסס סוס סנוד (תוכד סוס 6ד 6רקיו 6% * סממ )0 סרקיו דיק ףתוטרכ 0

 יסוד 6תוטרב %תוכ לכד ְ
 'ספע סוכ דיק6ד (וסס טפמ לש רלוק רקד קס 6 | ףףילו

 .יתסרק םוס ןולויתסכ עודמ חתפ רזעס וכר .ספמל6 סרֶקיו
 ספק וחכתססד רתס לככר ?רטיןוכוש ןוסכו * תורפמ ודו סרכק רוטקס סכוע ןיסו
 ךכ רמס 5סרמו רסס לסרטיכ וסב רפפתמו ןוסיכוכ סכתמ סכקו ןוסמע חכתסס
 וסר ומולמ %6רסונ סערסכ סתוכמוסמ סימט6 לפרסוד 630 דוע סלו "רספתס
 דרכו" סונתמ6 ססודק %ממ ?וכוככ וסוידכ עכ ומולתשס ללרסו דכ) . ןונו6 5סודק
 סילס 03 ודק 6מס לוכיככ סתונבובייחתלו וסוורכועכ תקל ומילתמס 93 \רסי
 6תתל תתוקכ (רפו תסככ ליעל כינס סנוע) \רסי תופכ 5דו קולכ ד ןכתר "לליעכ
 :תולגכ טרטו תסככד ןוגכ סלכו ומונט 653 ףמודק 6ממ ר6תמ( (יד ןמ 6ד וקקרתס
 רמסו ורקו 6תשנכ יכל סירקסוותסו וסויניכ כתמ6 סכק ףתונגכ 5רטגד בע0ו
 עודמ רקס סכק ןודכ סוחור רע ת6ד ן6מ תולו סכיתוכוסמ ספרס סוככוס סיככ וכוט
 חת "סיפור רעתיד ןפמ תנו טוס ןוסו תומדקס סכוע ןוו ותסרק םיס ןיסו ית6כ
 רכדוו ססמ ל סרקיו די טוב ורטסו טודק6 סכק סככסמ וכ לגכתשסד 6תוו סוססכ
 סומק כסומ) 39רפי ןיכימוד סול עדוסווולס רכדיו = * רקס דעומ לסחק רול וו
 רכדיו דָסֶס ( וסיודסכ לס ) וסוודיכ וורת (פווסווכופכ דעומ >0סיסס סככממ תלו

 .סכטמתס) ןופוד דענְק לסס יקסעמ דעומ למ סיסמה רט 05 דעו 900 רוט
 ןכרק סכמ בורקויכ סדס ו6ס) פתווס6 לכס סומווקכ סויקתי 6)ו רוד וסויכוסב

 סי = ןועמפ רד סיעק חיכמ סוס סיקזק כ = * לכ לע ןוגסד ןיככרק 5 ילס ו |
| :7 / 0 



 ה ארקיו

 וכנ) לוס עודו 6038 * ןכרק מ (תובירק 16 סמ ועכמ כורוק ןכרק ירקסד ולס
 דע סדכ ףד ןרטקתמו סדחכ וסנכ יכרסתמד ןימודק ןורתכ ןמופמ ןכרק טיירבמ
 'ו ןכרק דסכ .יזח ףקדכ ססודק 6מס ףכקתנ סולס סדומוב דפ וטככ ודוכעתלד

 ,תוסו =קדכ סו 6דסונו םמידק מס (כקתתל5 סוס ו ןופודק ןורתכ ןומיסד ןכרק =
 מסכת יורטעכ רטעק6ד ססודק סטטו = * ןוע'ע וסכככ ןימפר וקכתסיד ןיבכ <
 < * סול303 00 סוסו ךכ ןינכו סכוד סרעתס) סלוומפר סרעת פי ןיבכ ד לכו כ

 יקלומ סלכז רמס * ףכוד 55 ןכועכ מפר "יד3 לו\ימפר סרעתהל ןוכורכ ןכסופ <
 נר סידל6 ומכז בותכ 00 לכ5 = * סלמד ורורכ סדו ןול6 ןולמ סכפוור\ 6כישד
 במס > רו יקכז סנו בותכ סול56 יפכז *סוכת 03 סידל6 סכדכ) רכטכ ב) סרכסכ

 .(סד ןופככ ןתטיחט 6ד לעו סודט וחבז 690 כ:תכ 6) םיד36 ןכרק לוס וכָס יסדו סו9 =
 מוד טנקתיו סכודד ספור רכתיו ססבתוד סרוכב רטס לוסס סיד ןיבכ 67 סמוכז

 .ותכד סוזק מודד 6פקותו סנופ סרכתנ יד יבז 6ה לעו ססיר לע טפר ןורכנתונ |
 :,רכו סופקתו סוניפו סיפור רכבתו 6ו טרבטכ ספיקת ףחור ףוסס ונס סרכסכ ור
 סור נס ווסד ןיבכ יודכועמ ףוסכסו סרכסכ פורב סקכרמ לע סימל ןידכ ועכ סכ

 :יכוד לע ווחר ןורכנתיו ססכתו יירד ןוגכ לכו" פרובת ספוקת |
 .סתכמל סוג סוס וכס 6רכ יס רוענס 36+ ו ןכרקסכח כירקיכ |

 ןוס6רס כד יקופסנ 000 | *סכמ סמ = "ו ןכרק בורקויכ סדס
 ס6 קס בותכ סכמ סכסו סומקו6 סו 6מלע סכ 6רכ דכ לכברק כירק6 לוסד
 * םוסוכסו תרמ6ק רופס ןועממ 'ר סונ רט *סכמ ונס 697 ב06 070 יקופ03
 ר6מ לכ בע סוס סולעמ 6תפכסות רופוס * סרק וככל רופזמ רוט חתפכ סכס כר
 .בופת6ד תפבזקתפכסת לע 'תסכטת רומזמ רוס סרק וככ סול תב וכזד |יחכמות
 שק )רמו תסככד 6קבסו ?לרטו תסככל סל קכמ) פרק ייככ וכזו ןחכטות ןורתל
 .ספק ורק6ותמופ ומדק רס מודפס ועב 76 לנסמו "וו לודב כותכר סוס וסעו ורפס
 וכודלרועכ לודג סוס וכוד56 ריעב דסכ סימע תחכתסס )5רסי תסככד סכמוכ לןדב
 יסס יסד 6ןס יכס 36 סכס ועכ ולי ןכוד30 סדוסו יכר סול רמ6 > ומיל)ס ריעי סמ
 6לכ סכלמד עמתש6 | =עעסמי6מ = לסרטיד סוס 6תחבסותו וכיד30 037 רוע
 תכתטס סכר ן6מ לכ ךכןיבבו = > לסמ לו לודב סוס וסלו סכלוה 6וס \6) 5תיכורטמ
 גסו6 סטנד 600 וע 6לוסד6ד סגנככ !וס ו6ו סוכע וירעס 6קכס לכ כונו רכד
 ברד 6רפסכ ןנוכתו סרק יככ לכמ ורב 6וטס םוסס יסווכיתכ = * סכרכתסל וסדכ
 ו ''ודג רקס טותתסד .רטסמו סיתווכ קוס סל ונופדכ ונוו תכד כס סכוכמס
 ןינכו וטדקרס וכוד36 רועכ רמו רדס לודג סוס סטכ) * 70 ללסמו ו\לודב כס
 ןיכומזד ןבכ = "ומטכ בוט יכ בותכ 650מ90מות +6 = יונטכ סר 9תפבסות ךכ
 רעו ותכ כוט 05 ולכל וסוסד סכקזכ ודבנ סד 60 תווס בוט 0! קלמר סזרו 6טרכתסל
 %תפכמותץרסס לכ םוסע 9 ספו ןרמ 5קדכ )סמו וו ודב "יכמכ בוט וכ ביתכ 0
 6)כר ףתוודח סוס ןודכ ץר6ס לכ שופ" קודכ 67 סלק ד ףוכ ספו * ןוסלוד 9גווזד
 רזקו כ ןוכו6 ומס "ובו כגסקל ערוכ סיתוכמרסכ סולל( -סכרכתמ רמו תסככו

 ןזתל .



 ארקיו
 ורק6ל 6נרד ושסד יש ןוקפכ מת" 6תוודחר (תוטוככ ןלכרכ לכד (תוטומכ ןתי
 סכס וכ = יןמתומ סכרכ תנו ססודק רוע וס 5עמכל ןסכרב ומככת6 ןמתעו ודב
 חת = *ןוקנם ןומס ןונמ סרמ6 רתסנו סדמ ספנככ סכנמ ורתכ לכ ןו% * ודעוכ סיכלמס
 סדכ ד רפקתסו כר תסו סמכתל 60כ סככרקד יע יודכוע ןקתמ סכ רכד + תעסב
 6קדכ ןונמ סרפקל בורקו וכ * סכמ בירקו וכ סדס כותכד שוט דס ' םילש 6דופוכ
 ן קכרכו ןכרק 105 סוככרק ססד כוסנתה נד ןמ יקופקנ בורק יכ סל חת -וזמ
 כס ונס כירקו וכ סר ביתכד עקסמ 6תתנ כו סנופ ל סוכגל ןסכתסמ 0
 סונפ וסי6ד ןינכ וסננע סורס ל סעכוכט) סוס סד6ד 0:כככ לו 076 סיס ולד
 .,םזכו = * פככרק 6כרקנ 6קכדעל זכ סככ 6קפרת סמומד ורפמו סומ לעכורססו
 ןכרק סכמ כורקו וכ סד6 סותכ ךכ יניבכו ו נפלט ₪6 סנו ביתכד ןסכוס 6וסיב6ו
 וכר רח סו < רקס 6לו סד ץככרק 9כרקל יופיפס 6כקוכו רכר וסכתש6ד סד0)
 ןוככרק לכמ 6וס סלע תרטק לכ 6 סנס וכס וסיכ(ל) כדכ) סומקוסד כב6 6
 ןווחתפ לנו ןוככרק לכמ נועל 6ד סככרקו וסתתוילנע ןכרכתה סינעד  סמועד
 ןוכרכתיר ןיסנע ןונומנ ןכז לכ ןווחתס 6 סככרקל וכיסכתס 05 6סד כר ןומוס
 יעכ חתסד סכר -יפ6 סתוס לכ5תו'ו ורפלמ 06 כתו מות יו = > ןסיודו לע
 * סמע ידסמל 6תיכורטמכ סב ורסוו סתוכנ ות ס כלמ 0סד 03 9רסב) סתוכורטק
 6וס15) 6כלמ רמ -ןימוטד יר6פמ וסולר טכ רכ 6וסס *כלמ 6 6כנמ וסל 6
 (תוכ סתוכורטמ תכסת 6 יכסר(" סתיכורטמ לופו ביבפ יססר וודילער יוד סרק
 6כנת 6קנתכסל סורג טס רכ סוססו סכב! ותוומל ןומז סוס כלמר תסמסר ןוזכ 'סכלמל
 (וסיכו כדב ויער ?סעוכ ךכ * םכרכ סוסס) 69טקל 6תומורטמ תדיקפ ןידכ סכמ
 ןוכס סכנמ ספמד ןויכ = *(כנמב (פכסנ תכקתתסו זתיכורטמ תדח וסוידוב תרטקו
 סכמ קל תסףו סע ירטמנ יתוי וסוודי לעד סכלמ סעב סל ןימומר ורסמ ןומובכ ןורכב
 לכסתו 'וווכפלמ מס 6כתנ דימ סכמ סכלמ קלתסס ןוסוכינכד 6תוכורטק תמפ רכ
 סמודק סכלמ סדק ןועומד סורסמ סיבפ סוס כיסנתה 637 ן6מד ןיבכ לד לכו סתו6
 ןכרק סכמ בורקו יכ סד5 כיתכ ד לעו = > ומוגפב פורח 65 סיכמ קלתס6 0כלקד
 פקכס ןמ *5)כ \סמסכס ןמ *כורקו ₪3 סד6 ירק )ד ןפמו כורקו סד6 ורק טד ן6מ
 רת6לו סכרקנ ריססנכימל ןירצכ 60דו לכו ןורסכד ןונוט רתכל | * טרפ ןסנסןמנ
 ותבפפמ 63 יכ חתפ'סוופ וכר "ונכרק סלוע םא = "ןרטכדץומוס וקינתס6 רז
 רסח ביתכיתכטקמ סכיתוכטסמ ותבטסמ 6:יכ "וכרד סכוכרד 6\ סכותוכטסמ
 וטספת6 סכטקמ (וססעו לכד טורו סע (יסספקד סכטסמ יוס 6ת * ב
 6יססמו" תנסו סקדכ ווכנקתכ סו3 סכקת0לו 6םידק סקס (תכתפ6 ןילוכטו ןיסר6
 ןומיוק סכממומ 6וססמ) כ סלקש6נ ןדעד סתכגד ווקס קיפכו דינכת( סכטחמ
 סכשפמ יספ עכט סרותו בתככס סרות סכתזממ סכסקמ יססוו ןו"תתו ןוסנע
 ווסר6 סט ל ןוליכפו ןופר6 וטחפת 6 סכפממ 6וסס>נ לכד פור 6יססכ רבד
 = 606505 ערס רכוד ףקסוז קופכו דובכתס סכמממ וסמל ות 6ד'מלעכו 09ע סב
 וכ 67 ו וע תומודוו תופטק תורכע וסכתטס טכטמממ וססמו 63כ2) סוג



 ו < ארקו
 6לו רקכס ןו וככרק סלוע ס0 בותכ לכד ספור ךכ ןונכו *סכותומטפמ ותבסחמ 6%
 יזמו סתס רקכסןמ רח קקנו וכר = ירכדו סוד סוס רקכ ןכ רפ נסי ]ורב
 סעדומתט6'כקוכו סלוע) עדומתס6 רכד סר 'כקכ 6)\רכז וכבורקו תת רכז סרופע
 6כקומ ו רכד וסלכ סלועל ןתסד ן6מ * סוזעס ן"ו סוכטכס ןמ ן5כ0 ןמ ןכו "6קתל
 ךכ ןיגכו* בלס נע סו6קד [6₪ עדומתס(ו יסדו בלס לע בלס \ע לוע ס:ועד ןינכ
 .(סד ןיככרק רט לכע רותו סנועכ שרב רק חתפ 6ד לע\רכר וסלכו סליענ +יקנפ

 0 . "סנכד 6שר סכמממ 0 |
 סתתמ ו0מ6 סכר פועכ 0ליענד כטקמר רתביכסופסדסיר | ןח
 נכד ספור טופ רמ6 ןועמס רד סומק סת + סידוב סוס מ "רותי 6

 פו גד וויט סוססוסו6ו6מו רקכ וכק6ד רת 5 סכמממ סוססד (לווסו וס סכטממ
 דיכעת6 דכ סבסממ סוססד 6מווס )כד 6םור סכ רכד כשמו ךכ סכקוככ ססכמד
 רכט רול סתוככממ לע ותוו\ס ער ולעוכו וס יכמומ ינס רסק רקככ יתמיסילדכוש
 טכלקמד (ץווסכ סכרקתמ סדבוע סוסו קילתס6 3: חמד רת6 סוססכ רעו'וסוסעו
 וכר רת 6 ינ\6ווסד רע סדוסו'ר סיזע סוסו 6תרסכ16 סוס 690 יבְר = יו0ד)
 סומקוסו עכס תבורקפד עכס ןמ 'כרבתלד ס)וקכ 5סרטי תלותכ ןכוכתר 00 סדוסו
 %ע סכיס 6מ סל ןכ סת(ו כיתכל 6ס) ."סכובכ תוכרכ 1 תרי סלותכצ רוס סויכב
 65 ספנ כותכד סלכמ סישק סדו לסרטו תסככ לע רמת סלע יסדו.לפרפו תנותב
 936 >6וס רופס ד סלמכ סוירכמ וסנכ ירמ 6 6קד י(סו "3סרזו תלותכ סוס <וסות
 6רק ססנ רמת סכוקולסב לכ6 וכסירמס ןבווס סעפכ םרלכ רו'תס (תסרפ י6
 ירד וכב) ןכותסו סלכמ רוקו סיס סוסס ו) 6וטק 6ס) 6וס יכס דו טיל רוס * סכו5
 ו6דו סול סכומס ךכנכד סמ עדוחתטס ךפכסר וזופמ 5 רח = ןופכס ןכוזקכ ןועמס
 תלותכ סוק ףוסות 05 סלפכ כיתכ סי סכימ₪ למ וכ מיס וכ ריס יוס ובלו יפכסד
 זנו יכסיס = > ןומלעל רדסת 63 סוכומ (קפכו וסתוכדכ 6ובור סול תי6ד [60 55-שו
 6 סכומ6 = > םוורכמ רסלכ ורתסד סט ךל ינס 693 06 = סמ וכרתתד ןימבל
 לכ 6 תו6ונ רופמ 65כ סוגרכס ורמ6ד סמ לכ רסס וסבלכ ןכסותמ כו וסוינמ כעס
 09ו סכומול 03 ולס רתש סל ןיעדו 69 ןולו 6 לבעו ןיסכתסמ 65 ןייער רכ סרדנ וו\
 6תוולב וסנכב יו סת" ןמקד ןוכו) ןוילב וסלכו עדכמל סיעכ רק ילסוסדו 56
 תלותכו סוס ךירכ סדק ןוכוות סרו ןוס וסכככו 65קו סכוקו ונמ וסנכנ 36רזי נגד
 16 סרתכ 67 סתולגכ 0תטסו + ס)ע רובד כמו סוססכ סרת(לל תכת תוס36רסו
 ףוסות 05 טפכ בותכר כוס 0רקיפסו ןוסרח6 ןוכמזכ יכס .בותות 65 סוס 6סד כס
 תימורטמ לע 6וברד כלל )תמ"דנתכ 6 סמיססכ ףיסו6 63 ספכ'לרטו תלותכ סוק
 ת\ע תוס סתיכורטמ רומ סכוז סוסס ושמ סוס לכ '6עודו סכמול סילכוסמ 5 ודפסנ
 סנכוסמ תקמרת0 (תוורתב לכמז) ךומומז תלתו ןורתו דפ סכעז ןכו סכנמ ועסק בתו
 6וס 165 סכמזיסס כל רק6 = * קוקר 6סמזל סינכוסק %כלמ ס) ודש6) סכ)מד
 = = "סלע עכתףו ינכוס יככ לכ ספ !וזיפ 006 656 וכס יס ותות (וסד ןוכתז רסזכ
 :פוססכ יי סרקו 6מפ ן6מ = * סרפעל תכוכס סוסד ס) 6 סכ') עמ דכ
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 0 0 ארקו = | :
 = סוכוס) ותו ס3 סיסו(ו ונדומ לכלמ סל לוחסר דע טנכ קל 6כלמד ןותופבו ץמתז
 .תסככד ןוסמז לכ ספק ךכ = "סכוע קיפרתו ו ןומ'עלסכומ טרפתי ל%ל סל ומוס
 6תונגכ (תסס) 6כפמ ותק תרדסו תסיתס 6וס (כמו ועמ סנס דכ 9תונגכ לסרי
 | + *טומכוספ סל כותו) סדסכ םויפתוו ספ סיקוו) שסדיכ לופו סלק 656 וכס 6 לד
 < | סוק6 פוסט סויכ ככ לד לעו * סוק ףופית 65 סנפמ בותכ 6סד 6וס וכסל יח תו

 דוד תכס 0 סיס ומס לכ6 ומר( ןממזכ סוס ףוסות 65 6יס ת'פוכס רוד תכס
 רו וס 5דו סנפכ ביתכד סוכ תלפוכס 30רסו תלותכ סר דוד תכס 6 תפומס
 יפרו סדוסו כ רמ6 *  (תעמ 6וססכ ףכפוילוס ירו סוד 6תסכותו /סרטו תנותבד
 6כפוור תשסד סדק סלמכ 60 63161 סלק ורורכ לדו 6כש'תשנו6כ3 לע תלול
 פעיל ורפנ תס 6מווו רפי תסככ לע 0זרכ(מ סכק ןומז זסוו וכר רט ןכמתד 'ס)
 לופו סכק ךכ ועוק ורעכתס (עוונ סוככפר 6דוכ ריפ6ד ןפעכ * סנפורו יכסימוק
 סכטולב 6כלמר (נכוס וכ ןוכו6לכ ןכו60'ר סו רמ6 יעז ירעכתס וו סכ
 6תוודמו סרו 6נס ןודכ דו 6כס סכנמ 6ס ךרוס כ וכ יוס ומוק רסס ןיתתפ ד
 .לכב סר 'כוונכ סררסס ךנקס ל עכס תכ 6כתוכוקכ" סדסכ םויפתס סכלמ רכ לכד
 ובפ) דעתו ךלוס וספנ 6כתו רסס סימס תמו סכנמר יגל תת וסו ןוכעו ןומוס
 רסס סנכ קל יו סדסכ םויפתי) סכבפ קוי ףכנמ 6% וכס 103 סד סכמזכ ל 0* למס
 ך) כי -ךל יקל ךל שכיר (סויפנ ךל כו יסוכבל 6 סגי6דו ך) 6כי ךכלמ סנס
 .דכ =ןיפנער (בווז ךוע (בוורז לו סונכוספ ךי ס6:עפ5 ך) 6כו סנככ ךל 903
 ותס תמכפה סורסמ 6סורמ6 6כ6'ר וסכ ענפ לז ווסד דע "סכומפכ 5 ך פטרס
 * ןוכב תסכו 6רטפוקד סרופסקמ םיתתפ6סודסכ וכורק דכ * (תסיכשופכ6 לכקכ
 .מוגפ6 %כס רפוזס לוקוס = * לג\ד6ק קזפנ ךלוס רפוטס )וק וסונ רמסו חתפ
 ' ורת רפוטסדס לוק ורת רפופס לוק "ועקתת6 סנמ דחכ וסכו (מדןירפס
 : רפוטמ קיפכד נוק רפופס לוק 36 קחו ךלוס רפופס וסינ כיתכ 637 קוודד ן6מו
 ןודכע ןיקפכ סיכד רפופ סו6 +6סו לולב רפופכ עקתיו +דכ ו-ק6 רפופ וסדול
 רפוטס !וק כיתכד ןונכ רפ (לכד יוד וירד ןימו = *סומקנ6 6סו ןומ)ע תורוחל
 לוק יס = * ףםו 6 ודב 9וק ביתכר סע לוק ורקסד ןלכמ) * הפופ ורק( לוק
 .נס מוס רס) מותו ךנוס 9 *ךנוס .* כותכ ךנוס רפופס לוק ד נעו רפוטורס
 וכד 69)כ וסו6ד 67 רת6מו + פכ (כסע 6תיורוס 056 *סוניעכמלרוו 3סרפיל
 -6וס דו ווס רת 6 ו6סמ ןועומר סמר ופוכ לד לעו יל ןופכתסו דכ תבוסות רש
 רת6 טעמ תורי תורוס 630 תורפירקת 56 תוחו:סוע תורפ בותכר סנטר סור
 :וכס דו יכס ד סוורכמ וסלכ ןורת6ד סלמ ךל תונ זתו = * %ו!ת סוכ ורופ לכד
 סוכל\ס )כס לכ 6לכ ךלוסו םככתס דפ ףעוממלו רם רתס3 כ לוז לד ףתורוסב
 סועכרפ קוזפמ ונכ ןכונתד סיכ 767 קזח) "דפ סוקמ ל ךכוס לכס כי כו יסוס ל
 >סכ עד:תול:תסת דכד (רוכת ופ 60 לתורופכ סנט ךנ תינד דע קזקנ -ססמ
 "סקכ וס ךכומ +סנפ וסו6 וסנ ןירכוט רכתמר 6שוטפכ (פיקת סג חכמת לד
 6 קוו ד לעו וסיפ סכק סוס קר סו *' וס קמ רכר [9 וכ כיקכד סועקופד

 כיתכ
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 סומהוס 50 ןולע ןיפמ ונלכת 6 6ד רתסכ י לוקכוככעי סיד)60ו רבדו ספל *ביתכ|
 6וכתס6ל תוס סכס : סמל סוכ דוחד לוק 6וססכ סמל לטולוקכ ןוקכ וככעוי% =

 42 רטסד תוס 606 = + רכרו ספט בותכ סכסו * סולכס רכדוו ביתכד סוס 6כ20 0
 לעו סוד וכ/פ רכדו 951 ספמשבו ונע סת5 רכד סממ 56 ורטסינ בותכד ןיבב
 יודוקלכ סמומר סמופמ 6תורוסב סלק קכתמ 0 סלד ןובכ וככעו ודטסו רכדו ספ 7
 ןכיכת 69 מנע ןרמס וקכע ומ סממ סרות סכסמכמ תונלק סומסנ6ד סוס דו

 ורקסד סוכ דופסד לוק ףוססופמ ונע ופה ונסו סרוכנסיפמ ולכס :ומנע ופמ
 יכמ5תורוסד בעס ורמס כר יכד 6סתדנסד. .ארפסבו | = יסלט ריפס) וכ
 סכפמכמ תוללק ןונכ וטופו6מו 'ותס ןכ מכ ססמ לםוחנע יפמ סלכ רמת סרובבס
 בכרו סט * לוקכוננעו סוד) פסו רכדו סמ טס סרוכנכ ןנונכת6 רתבנו סרות
 לפס 5ק וסס5סו) ודוסד סרוכג 6ד לוקכ וכנעו סודנ6ס) *סממ לס פוקס
 ירש ןכ6 תורו6ד ולמכ תתפד ןסמ לתטסו -.'ססמד לוק וססכ לוב ומכעו

 = :ןמקו .*6קוו) םתפ) חתפד ן6מ) םותכ ורחס "סו ןדומ ,
 רגוסל ן6 ערזו סמורגו סכמל6 סיסתכ ןסכ תכו םיתכ רמלו סכסיכר | חתמ

 (רכ 6) קלע 6רכ דכסכ 6סד זצע ןומע לכמ ללרסוד ןוסקנוח ססכז |
 ןוחכתטינ סלככ ןוברתי\וכיסד 6רוטכ סתירול ןונכקיד ןיבכ 5טרשוד ןוסוביבכ 06 סונ
 6כ'ו5 סוססו 6נועלד סכווגכ ללרשיכ וסכ מנע פס ימת 6 דכ זס (ת .סוקק ןיסכז
 6תוימכ סמלמלל סוס ךורב ססדק עב (ימט תוכ דפ יטמ סומור) ספרסכ [יפכתס
 ו רכוונ בםותכד 00 6דס 6דב 67 רטקתוו דיפסתוד ןינכ 6תתנ סליעמ טוד
 סכוובכ םונט חכתסוו סדק סד רוט יוספנ רמובו סמדסס ו רפע סד6ס תס סיס
 ותו סו "סול יוסמל 6כקוכו רכד סי) סרכ ךכ ןינכו וכס סימרב קיו סנשיו 6ניענד
 םתוורסכ 6תודפסכ וגוז תכב גוודוסד 6תעסב = * פלוענד ףכוובכ סולט םכ רכ ורק6
 3306 סנועלר ססוובכ סולט סכ רכ סנס ןודכו כו ןכ סוכקוכמו סוכמ ןקיפיו חתוערב
 רכו 'סילע ס6ע סמודס 6מס ורקת6 ןידכו\ סלע 6מודק 6מסד סכווגכ 6תתל קוס
 לוס סול תוכ 6סד ורכתס לד סו כט תל (מודק מ (00063 ועכ )ד םכ
 6כקווד רעז6 0סד לכ סוכ דחסתס 6 סמוי סיתמטכ קיפכ דכו * 6םודק סעדכ לכ
 תכו .טמורגוטנמלס סוסתוכ ןטכ תכודסס סלכב תכקת תו תרטקת יד דע ירסמדד
 גווזפ סטודס 6תמטכד סומקוס 0סד כלקד סתרכ ורק סד 9שידק תתמפכ 7 ןסב
 6תומטכוכס ף/5 ףכקוכו רכדמ סתתוה ספוג ךכ וכינכו תןקככ תוכורטמו כנמל
 6וססע תכרת(ד ספורבו = תומוסוכ תבוודז6ד ספוב וס סכומכס סוסת וכ *נועל
 6 סכוומכ ססכתטללס) ןוס ערור ןומכ סמל ךכ לכו = שודק קמד קנו
 6נקת6ל סתס סכטו = "סכמו | סוכ6 תבל סכמו * מיד (מסכ 6רסקת:ו
 טוכ6 טס)מ = * (תומדקכ סורועככ ' סכק ד סוכש תיכ % סכזו ןודכו ןיודקנקכ
 וסןסמ = =מדק כס 3 רו לכ\סס)ס\ [6כמ > כל סנוכעכ סנכעתסל לכ6ת
 טוכ פול סדק לכסו 63 "שלוח סוכ תילו תתל ססודק מס סיקו6 נד וסט רז
 6גוכע לונה סווכס סיער כס כיתכד סלוכס וכ תו0ד ?)ועלל לגוסעק ףקנומ

 א

 סלקל |



 6תעטב סת ינט סוס ףכברקד 6חור דכ ררטד רתכ 6ירס 5גומפ י6ס) ונס סכק
 שנו סולוד סתדועס ןקת6ה ףכלמ) "6ניעלד (כוומ פכתסס 6עתנ (מוומ חַכתַפסד
 וסויתדועס ינכ0 ןומוסו סונוד 6דועס סוס ליכסיסנלכע] קת6 דפ יוסודכעל תס
 67 סודוד ורכשו ותס סיפר ו0כ6 * סכלמר (תדוטס 0ד יפבר סע ורעו 'קלכס רסס
 תפיכ יסודכענ סור מ פיכ פור ורק ךכ וכיבכ * פכברקול 6תירע וסדוד 6תדועמ
 "תדועב ןינכ ככעפ9 5כ:מר +תדועס ץד לעו  ףכתס( 9קותעד סנוכעד רת0מ ומ
 ן6מ כלמד (תדועסמו - ןכונת סימטסס ןסוכסל יפכרפמ 30מטי ךכ ןיגכ) "וסנרכעמ

 מז סיעב סמו כוט סע סכס רמסו פתפות יףווקודכל ןותמפכ ןומיס 056
 005 16 6כרכר) 6וס ךורכ פד ןומכסו 637560 ןומי6ןיסכז 'פוסב סח

 . .וכ רסס ןולטע סלק ןוג פרק ןוסליד 6תוכוכחמווסכ דיס סוסו סיכ ןודיפ כמי
 ".סכוד90 )סקס סוככ דטס סימכ ןול (רק רתכל "טס ידכע סודכע רו מב
 ססוסנ 6עכ טיפש ןול 5רקד ןונכו = * רגנוערויפ6 עמל רסס סיחסןמ 6רק רתכל
 דחו סג סיק6 קכט סיעכ סמו בומ סמ סססכותכ ןולכ * וסוומעודעו 6) גסכ סורודמ
 67 ותו ת6 מו רפ 6 םי6ו 6לכ סיעכ סמו בוט סמ סכס רמ6 וכס פולק 6כוטוכ
 סמי ךכ לכו וכ פד ותוח6 ת6 חלי רפ6 סכק 5ד םיסוי6כמ מיי כרד 5רפסכו "כ
 סופח( קכש סיעכ סטו כוט סע סכס ד לעו סנמקנ6 6סנ *!6)67ו0 לפס * וסל פס
 "סככר תעטכ 6סד ןכורמ6דכ (תתלל %6רפי תוכר) סב *לסרסי תסככוטכק דחוס
 ףחו סג ךכ ןיגכו סכקכ ןומ6 סב "תוודחכ ןוורפ 5תתלר לרסו סל קכ סודקכ )רו
 ןוכ-6ד 3סרסו תסככב סכ קורס תוכרל נפו סב 6כס סכוממס כרל 6רפפכו יסותמ
 וסט = *דסס 3 ומודפ6 וו 6רשי עמסד 5תסרפב ןכימתו *: רקסל לכו דפ (בוז
 (כקומורכדד (גווז ןועמפ כרמ6ד = *סכקכסוכ דופ6ד 36רםי תפנכ ד חס
 גגפ סכוכ 6לכ רכרד ןוגכ סויעטוסמ ורק6 חס 6ורט 6כקומד רתסכילחל ירק
 ןודכו 6פוג דפ ודוכע תפוג!פ ירק סדפכ ןרכחתמ דכוירס סוס 9לבלפו ירק6 (פוב
 6תולגכ \רסו 'סככ סלמר 6ור) * דפ6ורק6 65 סוס ךורכ (פדוק תפסו ד ירק
 סונס ח-תמפ 69 6םודק 69 םרפת6 תגוזו 6יע3 6לוענ קולפ סוס ךורכ דוקו
 6כלוכ .סוכ כת ת (תוכורטמר ףתעסב דח5ורקתו ותמפו = "ירקס 0 דחקנ
 סכ %כלמר לסרטו תסככ 67 סכולמ 6" סכולמס 1 סתוסו לסס * 6דפכ ןוגוודונ
 תכז סיעכ סעו כוט סמ סכס ד נעו 'דק6 ומשנ דפ לסוטו 6נטס סויכ ןידכ רפת
 סדק תוכר חסמ (ד כוטס ןממ מ *  ם6רס לע כוטס ןטסכ כיתכו < דחו סבי
 6755 ןוככנ 6קסוד ס6!ערסכ סוססכ תכתססד מורס 6קותעו קיפכו דינכל
 רובכ ןמתוטנ ץמודק +כקדד ורוקינ סוטורמו כלמר +םורכ דיבכ חזמ סוסו ןיכיטוכ
 ויתודז ופ 'ע *  וותודמ ופ לפ ררווס רסס וסכ סכנת 6כ)מר רו יטוכל ןומו6 נכפ

 ודוח לכו ודונב לכ וזפ 6ת "וסכ פכתמס ססודק סימס סכלמ ורתכ ןוכו6 ןמסו טחש |
 6כלמר ץעפ ןוכוסד ןופודק ןירתכ ןונופד דו לע 606 (כרכנ תוחב 0: ןיוקלעד
 טיסת וימכוןרס6 ופ 'ע 6דכ יסדו ויתודמ יפ 'עיויתודומ ופ לעדרויפ ךכ ןינכו 'טודק
 ןמ וסק וז תו = ל)כ) ןסכרכ 9סכתס) ןומ\ע וסלכל דינכו קיחכ ויתור יפעְךכ

 פוט |



 + י

  ןמטרסס טרכ לד |ערעת ו קילמ סוס %תתלד (כה'ופר כמו 6וססדדע ןומז 05 כוט
 'נוסי רו 050ר 6לכר סתוודח 6וס ןודכ תת תרטקו 6נוענ ןממ ב טסו תרטחו
 ףתכו יסלולס סונפכ ךימובס 5 סוד סבוו חתפ 60 ומר י 620 רל ודו ןודו ופי
 6כוו 60 | = * תפז תוטע ךככל כוקביב ותערי וככ6 סב סונסכ סורלסס וס רעו
 נס ד 58+ 0 56רםולו סידלס סכוו סלועס תומסכ סכפ סמ - ךלמוכ6 36 סולל6
 6וסו ומס טודקולע ןכס 6טכו סר קכקד מד ערכמכ ךל תוסו סירחס בוד397 לוב
 6תועכמסב סולור סוד סלכוסו תל ןוכ סנוענןוב'מסד סמ סנכ לע סכלמ ינדוקלב
 ןימע ע !ע וכמתסו ןוכרבר 'ע וכסמ תס ןוסכמו ןירתכ ןיעכמ תו סיכרחבו ןקתת6ס
 סומסד 6זר ?רטול כסו סלקו יסוער לעו סוקפ לע טולס דקו דק לכ יוסומ) קלע
 'ךויע !עו ךרוע !ע 6רקכ ךוטס וכ דסק סלמורוו 56רטו לע טולס סוסו ןוסודוחלכ
 ךינע 6רקכ יוסמוכ ץרפסיעע לכ ופרוכותכר סבקכסוב קלומ רסס סיועכ תונו
 דו כנמ וכ בותכו "ןכודפס ו סמכ ךלכ וכחכסווידל6 ססכ םו5 וכלו בועעסנכ וכ כותכו
 * סוס וסוונע נממל סברכר לוח סוסס 6כסד סודנ6 לכ ןכיכת יכס 606 * וגו וע
 רוקו 6מות לג - " סומע דקפתסד )יח וסט סנ) סעלכ 50 סודל 0 ףכוו 07 0כובכ
 6ק תוכר) 606" כס סמק סג יתעדו וככס סג -167) 6וסוכס סינפכ סודל0ס 06
 "תנכרל סגוככ5סבךוטחסו :יתעדויככססג עודווֶכמ 6ליענד כב לע ףסד תח
 שווק סנותב וס סטמד ןיבכ * רסק וסמ כיתכ %5 6 רסס וטחמ = 13 טק ךתוס
 6קתלד וע וכוסב = *סלוע) סוגפתס תתלד סעד ןוסובופכ סכפולוס וכס 6
 6נועלד בעסד ךתו 6 וככס סב ךוטקסו לסס סיכטלנטמ ףלוענד ןוסנוד פכרכר רכעת6
 י6סכ כב ותכתטס 637 ןובכ כ וטחמ *.סומרבל תוכרל יככס כב סתלמ סולת וכ
 פדכ יכןונוקיו יבטלוסמ ו סרכעסל ךכוקכ תג סורגת 6לד 6רטככ ץיעכד חש
 פיבפ ןודכע זכ6 וכב יכוסבד עס עוסמו סמ" רטבכ ןיביעכד ןוכוס וכסכ סכ קס
 קש ןכרק יסמיכורקת5ןכרק סד לעויסכמס סמלט סכעמפכו לכ וסי6י0מו ליעל
 בורקד ןכרק סוכוקב ףדורופ סורבסטס 6סד סכמס סנט בכעפסבו כד ןרמ6קד
 סימ ודוסו סדוסווברו סכסוכרותס *  רח לב דיכעת(6ו סת סקלעל ססלע לע
 ססממב וו תל ודכפ ' רנו סחמסכ "ו תס ודכע רטסו סדוסייכר רתב | > 699
 ןיגכ 5כלד 9תופרב סתוודסב רחמטכ סוס ךירכ .םדקל פלפמל םכ רכ ועבד סנופ
 907 + רספל 0)- סוסוכס סככרקד 6כקלופ סמית וו  'ןמונסכ סיכמנופ קכתסוד
 ן6מכ סור מד ומקל בתו 'תירגלד סדוקפ לע סירפיד 0דוקפלע רכער טכ רכ פוסט
 * סננר לנכ ן6 ממ 6וס ן6 כוכע חורכ 6ריבתפורכ יסדו סט סוקק סוקי ןיפנס
 6נכרק 'כרק) ותסו יודו פל רכעו סור 65 יט וטק ד טכ רכ סוטס ןכוכת ןמת 6
 65 סכנר סס סקס 00 לכ רופמ יכב לו בוגע םורב ריבת חורב סוקרב 6טקתלו
 סככרו סקממ ןמנלסל ןובופ סקד יסוילויכככ וטנסכ ןקתתל ו6מב 035 * תכתפ6
 6יעכ סנֶסכו רידת ףכוד ןמ סקומר 6וסד ןיגכ סווקתת6 6נסככ סתקמ = * סוכינכ
 "סורג סילול סרתכ ססד דועו * 6לע לכו רותי ןפדפ ןורוסכ ןופכסב רודת 0תכתס6ל
 ןומווק 0% ןקוסד סמכ ןומלעל רו לע יפכתסמ סוול ססד סוס יכסו ולוילכ סכר
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 ףתופרב 6תווהפכ ךיפומ ןווכו טיגע סופק 6כסכ "סלקל כמו סי!קמ0 סומו סול
 ., ד: סודסס 6וס'ח וכ ועל ביתס ןודכ *רוזכ וסווננוסי 5קדכ 6טודק 6ממ 6-סומ
 ןסמ 6נכרק חכתסס לד 6תסס |" 6מכ ססכתוו (סודב ומסר סכלק) ןכרק וב
 ךסוס ריכת םורב סוכבב וכ'געב סטפנד ורורתכ ו5ד) סוכג) כתו סור(יע וע יטפד

 סור6מל ןסכסותד סומו ִכָה 56 * סוכגותכתםס 6 60 סככר) קמ סיקוס

 ךותמ 69 ןכוכת 001 = > סמנכל! סמ סוס ד 6 תורו ד סככרו (תורוסל 6תוודסע
 50 :סיקכקתו6מו לוכו 65 6סנוכוטעכ סור6מומק םכ רכ סוקו 57 "וכו תוכבע
 לקס) רסס 'סותול5 ופניו /כוסיחתפ וכמ רועמ סד6 םככו סלועל ןביכת 60 ס5מד סול
 390 דוד רמ6ט סמל זמר ןסכ סיחתפ וס רועוס 66 6% דס וחתפ יכס יקקפ תווגזמ
 ןוכיפו דחפו דסח ןיגררד 6תורופ ונפ וג ןוכיפד ןוכוו ןועמ ןונוס סכוט6ב סורעס
 6 ןוכולד ןופדוק סדק 5כקל סותולככ ןווכתיד סכ רכ ךורטכ6 דע + 6מ\עד ןיפתפ
 3%רמו תסככ 67 סקמם וכס יכתמד תוו" ןורתכ 'כ ןוס וסכסו סיתונכ ונכיג חסיד
 6תולג ןמ 6קפכל 36רסו ןומומוו *  'גגנ\ל3ת ססמשכ יכ ביתכרכ סוטסוס 00 סצ
 תסזכ ותכד סמכ ספמסכ רי ת6ודכע ד עו סרטו תסככ וסו6 תו ססקש סב
 סככרו ככ ספזשד סוד וממג9ט 67 סככרכ וימפנ לב *דק )כו מרקס 30 ןרסס כ
 %וס דו עורו 6סנ סעדומתמ 6 60 ספוומ ו6סד ומילס) רותו ומונס סוס ףדו ספב
 ועכר ףות6 סנט רחכ סנכוסורל6ס שוס'וו וכועד ןידכ סור6מ ימ) םכ ככד ףסוקת
 וס 6דולמ 6)כ ווסע) 6דכ 6ד רסקו תוסו 6קלכ פוד עס סדמול רתכ5

 (ויקודכד ןוסקלומ ס6כז* סוסוכסוסדו 0כ6 רו 505 יכר סו רפס :סכקד לכמ)ופ =
 סתפ 'ןונומ'ג סכס וכרר סירתכ6 וזו ועל 'סכקד וופר0 ועדינ 'תורוסב ינרתסמד

 %עוקל םכ רבל טיפ ועכ) לד סוטקו6יכסְךְתיִכ 626 ךדספ כורכימסו רוסו סכ6
 ומקל תונכ וכוזות ןוכו6ד ןובכ קחכונ ססרכ(כ ףתומדקכ ךלמופ 6 630 ('תטוסכיבל
 לכוס 56 סופתמ6 "ססרכ( לד ךתוכ 6כ6 * ךתוכ 620 ךרםמ כורכ כ0) רסס סלקל
 ביתכ ןודכ סותולכ ונכוו ףתסיסכ וכ לופונ ףמורכ ןוכ 0נכ(5 6עבו רחכו 07 ךסדק
 < = *ר6פתסךכ רטס 5סרסו סתס ודכע יל רסס ול
 ןמוסנועל רקכס]מ (כפ י6תיפשוככ רמ6 *רקכסןטמכרקסנע | אא

 6סד 67ןמ 6ד סומטוס דח לכ !6סלוע) ףועס ןמו סנוענ ןשנ< | 777
 פוכו 63160 -רקכסןמ בורקמ ד סודו קכדסד ן6מ 050 -סלמ דפ דוכעת לכ ןמ |
 60 סכק 607 תגסמ ודו ןוקו םוספד סולו כיתכ 6סד "ףועס מ לוכו 05190 "1600 זמ
 וכס סקטחסוסד סייכ רזעל 0 יכר רמ0 = לוכו 607 סלפכ רותו זכ רכד סינע חרט6
 וטחמל רותו בושפ סוכלד ןובכ 6רות ורסמ סוססיכ סגסוכלד ןוממזד ריתע * בירקל
 /טכסמ 'וטקקל ךכ נכ סוכ סב 165 סיתיערד'ןומכ [630ןמ בירקמ ומוכוכ -סורפמ ועק
 ןוסיככרק ןעדומתססויספכמ וכ וססמ ורקע 63כמ ךומססותוערו ףיכ ג 69 סיכלד
 כזעפ6 כ *'סרמו 0 תפכ דחו דח לכ (כוד ןו67 סכקונסוודוקלכ דפו ד לכ וסנכד

 וסנכו סלועל 6כ סער קלע וכוס 'ג לעד ןכוכת 6ס שו רט 6 יסוכס ןועו'ט וכר)
 6כוד יש יתכתסמ (נווסכ סגוסווכנד ןיגכ וריתעכ 050 יתכתשע (5.וכוק-



 .- אותמ /
 סי רק 8" סועק וטפמל ןופסוו (תמסמ ססד וותעל סופחו כסמל לוט סלקל 4%

 ₪נכוסל) סויעיסר ןמ (ערפת ל סמ סעב דכ ורמסו סוורבס סוקקנ6 סנ קלמ תו 3
 6% וככ לכר ווס 6תלכ6 = * 05סכ וס5 סינפלו סולם וס) בוסי ןידכ לע מ וס

 כ ןומו6 ן6עו וסכ םעתסס וסוסד ןיכסמ ןונסכ סלע לכנמל ןובורק ןוחכתממ
 סמנעב תרוככ סכתט6דכו כנמד ומסמ ןומ6 ןיש חור לפמו סכד תג *'כרסו רכמס
 כמ רוקו ןונ כורק סכקו כל ו ן6עבו ןסככ ןודכומכסמ לע <קתתף (כפכו
 פכתומ .סותסו 6מנע ע רוקפ סכק ןודכו * וכע תומע ץקפ )ו סזכ לכ דס
 (חגש5ל סכלמ רעתס דכ ויס ימרבד סוכווס ןוכוסל יונ" סקגעל 6נפכ 6 מעל
 עוווס כותכ ןידכ = וסיוככלועמו וסויכמ ןכזסומ (כמשר וככסמד 0% לע 6מלעב

 ןמ סערפתסנ דפו ןוסילקכ 6קבפ65 דפ יכעז יבת עמס( עותס *ותקעכ
 6תעפכ סר !ע) * ונויפס סרחו וכל וכל וכ יתעמשו רסס *ו50 ןו) ןומרגד ןוכיס
 יספק יעקנ ונכסמד ןוסונקכ םוכויס ירותע ןוכו6) יונ (מלעב םכתס6 (סכפד
 יטסמל ביטפד בס רוכת סיכלד ןיבכ לנכמ לק (ככסעד סככרק .וססד חת
 (ככרקו 6ככרק.לכ סד לע) סיתוכ יפנסכו סירענכ סו) וד 0סד סיכנמ רכעתס
 בורקד סרותע סוססכ 9רכוע '(כסכ וכגנ וסנכ ןעדומתסס ינדולב דחו דס לכ
 : סככרק וס (וס ךדוד סל סי3 רט6 כסכ סול קח לכ ןוכוי ןירת 6כסכ ועק
 ו בורק 6לד וסכ רמס כונע ת6 160 יוחס סול ורמ6 = בונע סוסו סותוכל (תס
 ןממ 6סו סילורט5 >ןוכוו ןיכת וס רמס"וסוס \6מנ סול ורמ6 -ונוד 6ככרק (מסכ
 ךככרק בורק 0% וגו תגטמ ודי ןיסו סוס לד סף בותכ ףסד ךדול 163ו וטו 6ככסמ
 סכטפמ רומח ךכ לכ סמו וסכ רמ6 | * 6רותדח סו נרמ6 > וסו6ו6מ וס רחס
 וכ דבע סמ טס ןפכמ *סטמד סכפחמ ולכל לע קלט 607 (כרדכ 'ס6טתל
 סו ופולולו ווחסל ורק סוס רעת6 דכ סוסכ סוס 6ונולכו 6תרוססכ דתס( מוג
 סול ורק ווסו תורו ףינו6ל חכתמ( 6ממו קינסד דע יעל סוסו (תורוסד ול
 יככסמל ובלפ יוסככ םורפ סוסו פס +םוו 'ר סיכ ערעופ דפ סמוי = * 0096 סדוסו
 :+תורוסכ ועו ביתו סוסו ןימי ופירפ ןורכנ ןוכיסב 6מי לע 0תרופסל ונלפנ
 ודכער סממד יומח ורתו מכ ןנס יכק 6וס ןפמ וכקס ל 65 רמ0ינ רמלו חתפ
 65 6תירוסד סתורופכיעלזל ןונכ ס9 ןק רורדו 6לכ רורד יפסכ 6רכדעב סכק
 (רכדמל ולטכ ךכ ןיבכ "ופולו ממו סכ למעל 636 +תרוחס )ו ןוקונפפ סיעב
 לכ סע דסק תיטע סתסו .* 'וגו סירמתס רועמ ועסכ סמ ןתוח יכק יככנ דסס ופירוט
 רותו סדח (תסרפ ףולוסד ןונכ ןכונתו סיתוכב ססמל וכססד ןונכ = 56רמו מב
 * קנמעה סתומחנטכ 6ד סמ כס 6ת6 5 ו6מ0 י)לרטו סע דסס דיכעו 6תירו"ב
 ןפמ סוס 55 6מלעד ןומו6 ר9ס לכמ סירכממ 36-מי וקפכ לכ וסט רמס 6
 6כרק קבסו 3683 םיכ לכע וסו קלע 636 נס לנכטקל 360סיל וס) גוגול

 וסרכ .תכ6 תי -ךכ וכונכו וסיכ סע,דספ תרכעו סלס וס) תקדק תס0ו וסכ |
 ס)וע סמ ןתוח ורתו חקוו ורתוב סוכ בוקכ סט 620 וע 0%) * וסכ רכס
 סיככרקד וכויק (קוסמ'רויגת( 5 20 סבל 6ככרק כורק 6 ק:סל סיד262 ס'קכו)

 ביפק : 2 60



 ארקיו
 36רפו וכקו לכו ןרס (כו) כותכ סכקל 6ככרק כירק6וסי6 ןינכו סכקומק כיטק
 .פכד סכפולוס ןסכמ * סקווד סידלסס כפל + סוד לס וכפל סמו ןתוס םע סל לכ6)
 סככסמד סככרק חת ," סונכק) ןמדו סכק סככד (תוערכ ככר .בירקסד סמ
 :6וסס דחו" סימרו סיבלח דח * סומקנ ןימכרק ירק בירק וס 607 סכק ימק כישה
 ; יש ןירות ןירת סנכמ למק סככרק -סכברק ותיוס לוסו ככימל סיכ וכ ססד בורקד
 . :וכירמסו ןוורכמ (תעס ףיססכו "סיכ רפכתמו חוק רועז 10 0 סכוו יככ ורק

 = סורג וס סל כמ (ידע מעד ככר ד סמנךכ לכ * ונע תוגע ץקמ 6לוסוכ
 . יסכננפ ךכ ןינכ *+תורוסד 6קנותב יוסמל ומ סירב סוס סכקד טיכדעכ ינסומל יל
 .סימדו סיכלק חתר 6ככסמר סמכ *י6ס ילוכ יל מרג ןומי6 607 יככסמנ וכככ ככ
 כ רכ לכ וליפסד סכפונ\ס סכסו = *תוכר חממבסומ ןוקתרמ 6 (וסס ךכ
 סועדו סיכלס חתר ספטחד סמכד ןיגכ תטסרמ תמכו תבקומס לע'קכמ 0 ברקמ
 רעו .* םממ סכווב\6סכ ד סככרק ךכ מכ יחתר יופיוט לכו ערס רכיר סב
 סכוכמיססד סוטפכו סיחורו סוכלד תוער סכק יעק כרקנ) סיטקל 'כווגכ ככרקד
 סככרק יפס 6מניו\ סמוי לככ ןוכרקמ ןוכסד טיוקודכד ןוסקלוח ספכו "סימס סככ ןמ
 פס סכרקל ןכועב ןכסו סומק ןיכרקמד וסיימפכו וסיימרב וסיס ו6מ) סבק יעקכ
 ןינונע ןוכרכתיד ןוגב ףורע לכד ככר ד 5כסעו סכק יעכ סדו םממ ככר
 חס ךורכ סוס ןוינמוכו = סיוננס םלםורי ןכופ ןווטמ וו ךורכ רמסו חתפ ות * וספכ
 6טעטד ורוסכמ סרסּוס ריסכ לכ דו ךורכ 050 *ךורכוסו6 סע 6קוקט סרסנמ
 מכ ירקת6 6רסובד ןיכומזל\ 6ד ןמ 67 ?רוסכו0ידעס נו 6דכ סד וכרקתמו
 6לו יסימסס ןמ יי ק6מ ₪0 תירפג סרומע לענ סודס לע רוטמס'ווו כותכד %כלמד
 ןמ וכמו ךורכ סל + סבלמד מכ יררתס םוימ סקילטדק פס 056 וסודוקנכ סל
 *ןורכ 6וסד עדומתסס ןוובד רתסמ ןווטמ מ6ו רדס ךורכ סוס סכקד עדומתסל רתס
 ךקנוס ססכו ססוו כ סינ רז "'ובו סכרכס תס'וו סו סס יכ כיתכד ןיבכ ףתעט סמ
 :136כ (תורוסכ לרתטסד ן6מ לכד (תירוסכ ןונדתממד ןוכיס ןופכו יס ילוכנ תיכוד

 : סוס סכלכ םיוק סכוד56 וכ סיקכדס סתו דסס סכקכ דוק
 סוויס ךותכ עוקר וסי סוד96 רמו תפפ סדוסו'ל = ונכרק סימ:פ כ | ףש

 1 6רכ סנוע) סועיקר '\ 0רכ מנע סכק סרכד (תעסכ חת * וגו
 ונסד ןיכס פל \ סיתעפ 1 סוכס 'ז תיעוכס'ז ןומק\ תורסכ ז סומי \ 6תת תוכרס
 סיממסו .תולומו םיכככ דחו דס לככו לשל סיקחמ\ * נכד ס6עוכסכ סכק 6מלע
 גוע וסיילע סלב ןי5 לע ןו36 ןיכותר ןיצסמ וספכו 'עוזלרו עיקר 5ככ .ןיטמממד
 ןיט 3עןוס ד ןמ ד ןויכטמ ןיממשו ןוכותר תי ןועיקר וסלככו ןוסיר מד תוכלו
 לכ ןוסכמו * סוכפ ןירתכ ןוסנו "סינפ'דכ ןוסכמ -ןיפדב דכ ןוסכעו ןיפדב וכ ןוסכול
 ם6ונתרטמ תוחור ויכסלעש ספוע רסס ספור ןוסכמ + סונמ ןוסכמ " טיסלד 6מ0 ןוסכמ
 ףעוסר לכו נועל ןוכסו סתתל ןופס סילככ ידלגכ ןילס לע ןו/6 ןועוקר וסלכו *" טסנ
 6ליעו  ןימיוק סילופ כעו ןוטכ סיעופ לכ ןוסור פד 0תמיסמ שערו כו 6 סעיחרו
 רכ / וסנכו תתמ רכר 01 ד סנוגכ "סופקותו סוניקכ מכ עיטכד ספק וסככמ

 פוקד



 . ארקה

 כריכמו" סכוט לכמ ססוע סלטורוו 00כמ ססגע לרשו ץרפו"ןיחתת ןישןופלע ןוש |
 וסלכד תוכר6 ןוכוס 5כ קפחפ יכסד טל67 6רפסכ י6מדק ירפסכ מח סןורד יכתו
 לכ ןוכו * 56 בע ומס ןומסלע ןו5ס (ניעיר ןוטיסר ןוכופד סכוגכ ((תתנ יחכתשת
 וסווכוכו * ןסקמכ ןסורפ רכר 6וסככ ד געו* 075 סד ןיכ טרפנד עיקר'ערנ ער
 ןיככ ןורתכ ןוסכמ סנועלל סכוגכ ןו ןנל ןו5ס ןויכטמ ןיירכ וסוימכ תיסו * סכסיב) 3
 * וקפכ סד מ סענע וככ לכ סס סת יז ךןוטכ 6 ןוכסד וויקו סכ ןוסכקנ דכ ןוסכמנ
 ספק .סיפ ווס ןומכ סמכו ןוככ דוכוס) תוכרש וספכנ ןוט6רס סד 0 תופכ כד יכס 05

 וניו בופכד ןכורמ?דכ לכת ורקסד וסנכמ ססגע סיגע יססכ 0:6 כתסס 0
 6וסו דסס ססניע סממכ דיחחתסו (לוענד סטיקרכ סדומס לכת סו יונר 03
 ס6נע 6ערפ יפסכ וחכתש6 סדק יולכ ךכ ןיגכ "יסדו קדככ "קדככ לבת טופסו
 וסנכל סליטלד סנכ שמעט וסמ- סלוענה סכובכ לכ לע ןיסלע ןוכיסו לכת ירק6ל
 ריפס ןכס ספרמכ סדכ ספד בכ חכתטס (נוענו וסככמ סלע יסר תוסועיקר
 חכתסס לכתוססכ 6כס ף\0 סלעמנמ סדס ס6רוכ'ומד 0בכס תומד עו סםכ תומד
 ות ןסמ ןיסתת ןוכ6)  -ןיסתת וסנככ סכתשס ףלד סע סדס וסויסמו לכד סכנמ
 ןוסכמ ןי ןמ וש ןוימטמ ןוירכ ןיספכ נועד סעיקרד (עוויסו ערפד רוטסקמ 6
 ןימכוס ןיקמומ ןופומקכ ןוסכמ "ערסכ וקכתטמר ןועלות ןוטכ ןיפונקכ ןוסכמ ןיסוכלכ
 ןינס רטערכ ?מוילכ וקכתסס סנו יד ץמוונכ ןוירכ לכ ךכ ןןוכווב לכמ ןוסכמו ורווח
 6:וגועכ סלבנגתמ סכומי ככ ד רותו םורפ כמ סנוממס כרד 6רפסבו יריות
 ס:פכ (רווסד סיימיסמ וסייונזקב ןויכסמ ןיירכ ןוכס לכו סלועל ןוש תל ולס רודככ
 רוסכ דכ סכופיכ רתס תוס ד לעו -סטכימכ רסכ וסיועוווקכ ןומייקו רתסורתס לכ
 סיכ הכת לו ףממורסלכד רתס תיסע סיכול ןופסלו סמממיו וסל יל ךיטס ןילסכ
 כס ןומסרס סד ד רפסכו וסעד ירפסכ "מסד פסו 6רועו פדמ 0תעמכ רכ יינופ
 'ס ךיסעמ וכר סו ביתכו ךימעמ סיסלפכ ות סנפכ תוסרוכ יכ לע ךדוס כותכ יכסד וס
 ןינכ ךימוחת יגנפמל סלג חתונכחד ןוסור סמנ רסזותס ד סורו =" רופמ סלכ ד לעו
 6ד ןייכסמ ןיירכ סמכ סיכ תוסד סמוכ יס סד סכונכי סתורוסד 6קותע סו סיד
 ספ תונודבסע תונטק ויס רפסמ ןוסו םמר סמ סולי בפרו לודג סיס סו לסס ל ןמ
 וסנככו ףנוענד (כווגכ 0לבו סדכ 6ד סרטקתמו סדכ 5ד סינת 0כו ןוכלסי תומס
 םורפ 6כמיסרוסכיבר = *סינעפוס ךירכ 0מדקו סד6 רכ לכ טל 00 ןומנע
 ,תיקכו סםוכ סי שיפרתסו סכרכ ווסד ןוכיס לכ ודיכסתסו סמי טיברתסו סכר וול
 וס)כ ןיורכ ןוכוסמ 6מקו סדח סכוטו) סמו תוחת קפכו סעוד סבלכ ןעודי ןוניכסב
 ןוסכז רמס קיפסו סכ סיל םיקרת6 * ירח סק יס עדי סו תוככ 1: ווסו ןיריעו
 בע ונו'פסד ןוכוסכ יוו 195 יורד ןימותס ןועדיו סתירוסכ ונדתסווד (ויקידכ ןמיס
 סוס ףתירוסד תנו ירמלו כר ככ קס סוס דכ מו סוססמ = וכיסוי קכוןוסיממ
 ןככרד ינמד .סתוכמסמ :ע סנרכעד ןיגכ ןול רמ6-תוכב סקוסמס סינירח6 וכב
 סדוסווכר - *סומס ךותכ טלר וטו םוד5 0 רקסוו * סןינע סוססד סכודמ סבופתסתו
 לכ סוסיוכמ סלגעכ וגוגפ סוסיסתתליסנע ןייזמ ןוכ מירפסד 'עוקר סוס 0% רוס

 יק5פ,.ג 4. בי'ב | |



 ארקיו
 ףלמ ירק 6 סלק קתיסולס לע 056 6מייחתמ סל נעו וסוומיב מלט דיבע עיקר ו
 סע ףסידק 6וימ יסד (כיממ רמ6 ףכ6ובר = *סו!טכ לכ רטת0נ סולם סילפו
 - מיד ספל רוז 'רטסו6סלו רטס ססנ [6טרפתמ ןחר סו דק (מכ) סולש וס ככ
 סתוענמלכ דפו סתתל דפ סנוקו נוע דס נוק יטסד ןוגכ ןירטק 'גכ רטקתס
 שרתכ ססוקסל ןיסנע כמ ספלע סוסד סלנועל סכוק ד סכ ומסות ןירטק'גד ןינכ
 סיר וסל ףתוענמסכ סטוק דק" 6נכ 'ע סושק סוסו ןומור ככר ספור סוסד ס0נע
 67 סתוענמ6ד 0:וק דעו = יוודוקלב סמיר דחו דק לכו סוס ןושיר 'גד ןוגב רח
 6קט ססככת סל ןיטיר רסמ לכל מור סוסו 6נועכד סטוקמ קופכד רקס שיר סוס
 תכבנ סקס 6סור 600 ססתת 6רסל 5סור נכד קוקס שור סו ףשידק
 67 עו ןורטק תגתכ לוי סוס סדו סיכמ ןוינתמ0ןעוטכ לכר ןיימד עוכמ סוסו
 'תעמכ ךוכסד 6רפסכ 6כ6ת"דח כו דב פד רטקת(ד תלמנס יפסכ ירק6 תלסלמ
 6ורכ מכה סול ווקס לעד +קכבד סכלו6 שקו ןי6לע ןוורד (ותמכפ סול וסיוחסל
 סול וכמ6 ןומיוק סמ גע ןול סמ 6לכ ד ןפרטקתמ רוס ןופנע וספכד סופו סע
 ןוסירסמד ונוקדמ יעועדוש וסלכד מחו למלתס6ווסיכבתס סיכמו וסלכ יפיק נע
 ול ןוטמ רמ6 5כ%מ סענטד ארפסבו :וסלכ ןורקת6 סימס לעו
 = רסכ דפ ןוליכמ סיתס דח )כד וניחד דח סופוגה ןיפטוקכ ןנופכד תתנד 6רופטקכ
 סיתס דח לוכד סכווככ סד דוג ףלופכסב יב 6פ90ד ןוותספכ טרפ רתככ + סימע
 לילופד ןכ\ *ףלכ5 26 כד סשיר יד סוימד ומונס לכל ףקיעע רסס דחו ןיליכס
 טרומט וסכתט6 ססדוכ ןומוד לכד סתימורטמ תכ 'ד סכתמס סיכמו סיכמ קיפכו
 6מטו 6נכד ומול לוו (ס וכותס סכמ ןיסתתוןיסנע ןיקפכ 6 לע יוומע וסלככ
 .ירוטקכ 6)כ טסו )כ קיפ6דוי רתב ל 'סיוגכ סיתס חכתט0וסוכ לנכתסס (מידק
 6כוו רסכ) סיב סיקכל רסכ סוסס קופ0'סטידק (כיטוכ סועקנ 6 סו לדכ טד דק
 | קיס רסכ וססו סע ייפ סוסו סכיכד סור 'ס 6ד (יכווגכ ןגסתס תוקטסל ןדעמ
 טד ןכמ תכות6 סתרכו ןוככ ןירת ןיופברתכמ "וכזת6 סנמורחתסד סמכ ןיככ ןירת
 סומקוס 6סו \ןמ תבזת6ר'ס תכתמ רתכ)ו סולוד 09כ מלטה 0כנמיססןכ "סל
 ופלכתט6ומס" ןכת :תוב סרבו סמכחב דסְס לכד ומולמו סרמו סרקוע יד חכתססמ
 "רכעת דכ טיד רסכ"טסל וכ כועס וסלכו ןוןקסד ס(רימע ףיסד וידוי יפסמ וקפכו
 כס ס)כל כ6ישס ןול קיפ" ומ לינכ "וכ ימות וסנכו דחכ ןוויוקם וסלכ ןסוט רמעו
 וממס(לע (ם) דו ןומ מכ לוו ןווקס ןובטקכ רטעל ומר דו'ובתו סיכ וקפכ סומו סכסמ
 ןוכוסו ורבקס ןיפוטרפ וד סדס ד !עוןורת ןומ ןכירק וד סכקוכורכד לו = * לכד
 -סלמ דפ סלכו סלועל תת וה תל סלע דו סליטלה ווגכ ו\ס כקוכו רכד ןיפוכרפ

 ןומ6 ןסממ \ תו = סומקו6 סו רמת סד סמכ לו לונכ לוו דעו סיכ ןוינת ןלוכמ
 ןוטיקר כ לכ ןוגרד ןורתו ןומוס סוכנות סכס סכוכמס ברד (רפסכו "ןותס ו לכל
 *ס לנכ לוד ןיבכ 'סו סעד | * ססעוכסו סיממתו סעמתו סרטע ןסמס ןווכתפומו
 ומסר רסכ ףוססד ןוגכ סיד ירקסל דול סכוכת ורק 'סיסקכס כגכ מ 6קפכ סו
 6 כיד סודטדוקכו כיתכיומסר ןוותס ופנו סיכמ ורעתמ ןיכידד ןיבכנ

 ססתונת |



 שו אלק
 ןרפתס סוכ ןומודד סוד3(ספעוכר  *לודנס )9סורק6 סוס לולבס ונ36 סולת
 ימפר סוס סדו 6תוממיסמר ומינס לכר ל9נכ דור\ס6סמ | ' 6פוקת (כוד סוסו
 תש"ו סוכ סמ וכ 6דכ יח 55 ססוממת "ןורק6 תופכנ ססעוכמו ססתותס > ומולסכ
 לו קודנס וו 67כ דודו יכקסנ ןמתומ ןיספכ סוופ כל קדכ 67) +"ונוסווח סכרכס

 6םידק וכנמ דו 76 ס(עומת "ןירת ןיוו ווךכ ןינכ "ססידק ממד (רועז סוס
 (ןותסו 69לכ דוד סטנ * ןסמס וסלכד ס6רתכ סוס 6דו 6מגענ ןמפמ ןוקפכ ןוכורד
 = ?מתסו סינגתס (לוסותס סיפס ןופור לכד מור ססנוע סרתכ לוס לדו תימדקד
 אבא רי וכס סכונת 05 סו 6רחס סכוונכ ןכיתכ [סממ רטע 9תדג6ד 6רפסכו
 -וודבמ ורפ לכסוו כבל ודוד סכו ימסב וזו וכב ופופס ןטות יסכו ןיפכ ורוע חתפ
 6כורד רתפכו (כלוכופככ "וכטפמ ןובסד ןיגכ ןופככ תוטפסכד תונוע ןוט ןופכורוע
 (תוגנפכ %כטכמ ןופב םורו סכתס6 ססורד ססמזכ 6ונו)כ סכקמ6 סכזפמל ןובכ
 יסכו = *ירעתמ ססכ וסכד ןקבטחעו ומ ןבכמ דודד רוככו יטכסורעתמ דכ לה
 יסתתרו ו6לעד 6מלס לכד 9ק3ם ןוכסד ןיבכ סורדכ ןיטמטכד סומכס ןול6 ןמות
 ןוכושד ןונכ סימלטו * סתוכומסמד סרטסמ לכד ומולס = מנע ירטסד ומול ןונ6נ
 .מלע לכל)\ סוכ וס ממ יסד וסויכמ ןוימסתמו וסויכמ ןינכ6 סונפכ 6לכד 6מלמ
 :סוו)פ 6רפכל ןימועז ןוכוסד ןינכ ימסכ) ןונכ6כ תומט6ו תופטמ * סר (ברדכ
 .6לס סכתססד ןינכ סומלמ ומכ סכק ומס ןיכוכמ 65 מכר לכמו'וסויבוק רבע0לו
 :1פ 6לו 6וטס לע 6) ות שלו )כל סולס וסוסד תרטק וס)כק (פיעוילקתו וסלעכ
 ד לעו * סופקו6 סו כ) חקסו תרטקנ ןממ לכ סחקמ לע 636 ןוע רע 09 6
 סימס תרטק ןרספ וונע רוטקסו רסס כרקתמ ןמסד (כמזכ 656 כר קת 6) תרטק
 'ןוכ תורכס 6 ןרס6 תויעסכו כותכו "סכריטקו תורכס תס וכוטסכ רקככ רקככ
 6736 6וס סלככ םופלט חת  "סדקכ תרטקו ןמס וחכתמ6ד ןינכ סכרוטקי סוכרעס
 רמ6 רזע)6ר = <תוכמוסמד וריטק ריפק תרטק נכ6 6מלעב רע 03 6נורטקו
 רמ6ד |פמכ ס6לע מותס 57 דוד6 ספמדק ןכוכת ןכסו ובותכ ןסמס סרטעוסנכ
 = '(ו)גת6) ןומזד 050 דור6ר6 רתכל | + סוס ן6מ עדוותס 6לו סל פי 0
 600ג) וטמד דע סוננת6) ירס רתכנו סיתס 6תומדקכ סד ןיכרח6 ןורתכ ןומסכ
 626 6לכד ומותס 6תומרקכ דורס ססמכ ביתכ ךכו 6טודק ( ופילפד 50 | סמל
 רכ דו ס0רתב דורס רתכנ * )גת 05 ןומז 06 דוד רט רתכל 600 ןסע סוס
 וכקו תס תפססוך) ביתכר 6כמזכ (ולגתס ותמוס יסופס סוס ןידעו 0רכעתמ 6
 וונג לוס ףכסו = *6)כר ומולט ד וגו סכותנכ6 יל30 ו ססו36 תרמס) ?6רסו
 קיפל סמכחד ןובכסו (כוכת "דוד סנכד סלמדק ךכ ןינכ סמודק מסד (רוטקנ
 !(6סכ ןדעמ סנוגרסכו בותכד סומקוס 6סנ סממ ןומלפל 6טרפתס 60ו וכ יתסו
 'ס קופ6 ' ןיפנעלןטרפתמ 097 סו רתכל רתתסד סמכל 126מ (מפומו6ו 00 סכוב
 ןוככ ןורת 6תתלו סינמ ךסמתלו סינמ קופכ רסכ סוסו "3 וכס ס (סכוונ י6סכ

 * = כסכ 6וססכ דוח לכ סכ דוח6 6סד ןכ קופכ 5 כד רטסמ וסוינמ ןיקפכל |
 % .ץסוממ קופכו רתכל ךסמת( ןכילסו ס*תת רסכ וסולד תכ תקפכ 600 9רטקווו
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 | ₪ ארקה
 "(תרכ תכות 0 סיכמו נכד ?תוכמוסמ סוכ רטקת6ו 60601 סכ0נ תורי דו ר לוסו
 : נוק 0תומדקכ ו יסוד 60 כתכמנ ועכד \למ 6ד לעו- תיריוסיסד 5תורי וס"
 ןטרפתמ לד סורקבל * מתס 6סו ףתתל דפ (כוקו .תיעבמסכ רח סכוקו סנועל ךח
 י "תכו ןב סו 36 נכד ומילסב וסווורת וחכתסוה ןינכ 6ד ףכוונכ ןומנט) 6ד ןמ ד
 ןורת ןיקפכו 6תוכמיסמ טספת ל רתכפ * סתוכמוסמ ומופס לכ ךל ורט סי ה סכובכ
 6רטסמ תקפכ תכ- םודק ממד 1 6 וסיונרתמ קופכ ןכ'וסווסרסכ דס סננכמ ןומב
 תנותפ סינממר ןיגכ '\ סע 036 תמינתמס 65| 6שודק 6מסד ס?לרתכ סוסו 6067
 סוכמ קופנד תוטזפתל סוסו "רוורס סו 6ד סכווגכ ס רתכל\\כתכמנ ועב 07 נעו
 6סו * 6תת) סיכמ ןריפכד ןכ ירס ו תכזת0 סיכוטד ןוגכ ו ןמ קיפכד רסכ וססד סכוונכ
 'כודקפד ןובכ ןג5 מוס ןול ןילמ3 6כיטמ דכ כסוורמתס 6סנ לכ6 ןומ סוסון ןונמ
 6כווגכ סוד 65 בותכוד 6םודק 6מסכ 0רסדו05 טכ רבועב וכסו 'יכססש7

 סונפד ן6מו סיגפ ורק6ו 6פודק קמ ורק6 6לוסנ ילו וזפ סקדכ וס 6ד) 67 -
 ומחר רויתסר סזיכ סוד)6 ורסד דודו ס6תולת יורכתס )ד סול כט טורק עס
 פסו לודגל6 ס0עיכר  *ןדעמ קופכו דונכד רסכ טוסט (וס דו (כוד סוכמ ןיפכו
 ומונס ומסר דודו ס6תותמ "סרוכב 6וס רת6 לכו סודלס ס6ח-סנודג דו רמת
 סעוכס" רמו ר6פת 6דו ןורטסלכג דיס 6תוכמוסמ וד 6רטק 6)כר 6רקע נכד
 607 יסוד 6 ממ ןורטס ככדיח6 )ככ בורק דודי ד לעו* ת\סכנ ס0בומתו
 וכבל תר6פת ןומו6 ןוכירק 6סד תו6ככ 'וו ןוכמזנ "סרוכבוכבל תרספת ןוניס ןוכירק
 לכ וסוופופמ ממסמ וסובכ למ ןפדומתטסד רטת6 6סו תוסכנ ןורק6ד דוסו ככ
 ןויתס רת6 ן6מ ןועדי ווסו תוסככ וו רמססכ ורמס דכו סוד)6 רו רמס סכ ירש
 קידנ ןמיתס 6ד 6קופסו וס 6קופס 6סד וד 6מ39ל רמסדודמ סלעימת = *ןונמ
 ו6ד) לכוד סתוכלמר (סוד יסד 76 ססרוטע = *וד ס)ועל רמ6ד סלע דוסו וסוסד
 ןוכו ןונופו" קדכ וסל 6דו סףתת סרוכב 6ד) 6מלעכ סכלטד ןוכרק 00ב62 160
 ןורתכ ןונו6 ןי36ו-סולמ 6דופיכ 6דכ ד ןרטקתמ וסכ ירק6 סכקדןקממ סרפע
 וסלכ ןרטקתמ דכו" ןוכוס סוסנ סועס ןוכיסנ וסכ עדומתס6 סוסד סכנמד ןיסידק
 ספכז | :6דקכ ןורטקתמד 6רוטק תרטק ורס6 ןידכ תרטקד חור נע סדסכ
 ןוסור6מד 6רקיכ סעדומתסס' ןועדוו 6תורו6ד ןופר6 ןועלוד 6יקידטד ןוסקנומ

 :ילוככ 6 וסרו וכו בוקכ וסוולע
 י לקס קפכ %כסטרטע סרטע כותכ רט6פל וככרקסועלט זז | ראו

 סרפעו קופסרכ טשעק) סרטע 6506 6ות6 6ק 60ל סרטע סרטע
 ו6מכ ' סרוק ןתוכ תורקסמ סרטעו תימ6רכ סטעוקב תורמ 6 סרטע יסרות ןפומל

 יקסעתמ 36רסיד (כמז לכו סתורוס ןינכ 656 ירכתס 63 6מנעד ןיבכ וריימ
 ס6 כיתכ סמ (תורופמ ילטכתמ !סרסוד (כמז לכו "6מווקתמ 6ולע 6תירוסב
 סמעמל תורמסמ סרפע מק | ייתמס 65 ץרפוסועמ תוקק סנילו סמוו יתורכ 9
 םותכ סרות ןתומל תורטסמ סרמע + סנועס 6רכנ תורמ6 סרמעכ ןכתדכ תוססרכ
 טכקד וי 67 *רו0 סו רו6וסו תומ6רכ סזעוכ כיתכו = ךורנפ וו וכבש
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 =, | ארקיו
 לע ורח 6 סודל6 ךנ סוסו 65 כותכ וגו 6רו6 עמ ועשו ורו6וו בותכד ורסס רוס
 ןוכו6ד גרש ןול עיקר וסו "רנו סומס ךותב עוקר יסו תומ6רכ סטעמבכיתכו ."ונפ
 יכר ל 6דפ סכקוד סזר וכווסו " סימס ירק(ד רת6 (וססכ ןודק6ד סכקד 6קלוס

 טרפו ן טינט ןכממ ןוכרברל סמק ןוכ כסו ןוזע ר6ט 60 במ י6ע36'רל ףכפ (םוו
 ךותכ 'סול חט רופס) סיזסס עיקרכ סול)6 סתו ןתוו סול תלמ = בסירתס סב
 ןיכו סויח סוע ורק6ד סכק ןוכ סיעל סופ ןוכ לירכמ וסוו * תרופ 33ולמ ןוכ סיעס
 ןיטטרק טרט (ה לעו ןורוכע סימ ןופנרס סיש ןמושד ובו סורכסכ תורו ורקסד זע
 ספעמב בותכו (וטל ךיד6 :סס תס 66ת 65 כיתכ :סימל סימ ןוכ ןינורכמ
 6טץכ ועוסד ן6פ לכ תת = = דס סוקמ 36 סימשס תחתמ סוס ווקו תומסרב
 וכשותמ 63 ןופודק ןורתכו = = פועל סרת6פ 66 שורפ ונוסכ 0רקמ) מידק
 םוזס וקו כיתכו = *סבק 930 50 ןי6ו > 6 דירפמ ןנרכו 6לכ וסיותכודב
 ₪5 סוקמ 36 6רקפד ספמנ( ןונכ לךורפ וופת 6 רחל סוקמ 36 סימסס תסתמ
 6ומ ןונז שד נס סרקס ו6מ) * 6רקמל לרח6 רתסכ לו טוסקד רתסכ יוח 6קדכ
 סזעתכ כיתכו וטרקנ תכזס סוו ת6 רוכו כיתכ = * סילד וסו619)ד סרס6 רתס)
 תרטעתלו ססודק 6ער6  ת6יכרת6 ותמו6 בשע שד ץר%ס 6סדת תיפסרכ
 ןי(סד 6קפ65 6כנמב סנכ תרכסת6 ןידכ 6סד תכטס סויכ רוס יוס 5סרטעכ
 סו תוטסרכ סטעמכ כיתכו *ךמ6 ת0סוךיכ6 ת6דבכ כיתכ | > ףפלעל ןסכרכנ
 ךיכ% - ךמפו ךיכ6 6וס 6ד תורוסמ ןינוס 030 ורוק ק 60 סומשס עוקרכ תרסמ
 סיד96 יו ןגמו טמס יכ סותכד סבק 656 6ממס ןופו * לרסוס 67 ְךְמ6" פס ל
 6) כותכ | * רח סלכ 67 עו ףס(\ 03 ךסריו כותכד %0רטו תסככ 036 (רסיס תולו

 זכ רכ לוטקת 93 תכ0ו סי שפכ ץרס סוס ונרמו תוט6רכ ספעמב םותכו חכרת |
 "גרסו ועלב וכרכרר ונס סוגדכ ווסת לו סוח טפכ) סד סוסו ביתכד יכס ורקסל
 6כפולו\6 |סכזו סכומל סו ז פכ ץר6ס ףכות תוטסרכ ספעמכ ביתכו ף6כת 03 כיתכ
 ץרפס 6:נת בותכ %ד לעו סוגוז תכיסוסוסלר 6-םסד ותכסכ סכרכ רקס )ד
 05 כותכ > וגוז תכ %ר סנופ וסוס ן+מו\ ססוממ (16 (תת6 רילות 6%ד סיס םפכ
 פרז ערוו כשע לכ 6 סכנ ותפס סכס סוד רמסיו קיססרכ ספעעב כיתכו בומנת
 6! כותכ *0רססע סוסד סמ וכוכנת פו וכ סו וכל תידקפ0ו וכ תוכסור ןסמ
 וכמל:ב 096 סמעכ סידל6 רמ(ינ תוז 6רכ סטעמכ ביתכו רקס דע ךערב סנעת
 סורכמכ לקש לוספ6ד ן6מו = = קמ וכ ריססת 09 לכ)מד (כקוודכ סוסד ן6מ
 בוט +5 תוט6רב סצעמכ סותכו ךער תס6 דומפת 0 בותכ > נועל רוסס6 ונסכ
 סרזע וכויסו* ךפר תפ6 דועחת 63 6ר לעו ךלכן3ךגוו תכ 60 ודכ) סד(ס תויס
 סרזע סרפע כיתכד ומויסו סרות ןקמל תורמסמ סרזעו תיס6סרכ סזעמל תורמ6מ
 סוכ חכתמלו 6עוע סו6ק ךכ ןינכנ 6רמ (3וקשכ 6דתכ ויקתס םדקס)קסכ ףכס
 ₪65 דוע 6 = *(קלפכ ףפ+ע (מויק) ומכרס סימנס פכז 00 6ד עו לש
 'בותב * סנכ לע סוס (!ט6) ןינכ ספעת 6) תו:פ !עו סזע תונמ \ע רפכמד
 ₪7 !פמס נכ6 *  םוורכססועקוס 6רק יס וימנרעכ סולם ססוע וע דחפו למס

 ססרכ6 4 ג ל |



 : -ארקיו ;

 = ךמפ ס)דג6ו סככרב(ו בותכו = וכותב סת סודנ6 סוטנ סוכ בותכד טסרכ6 =
 : שרכב סד דחפו יטכומ סד סקס סר + ו) סוס חנו דחפו כותכר סנו 6ד דחפו
 םותכד וסוומוכ סלט דוכע סכקו סט סילוד 6דוס' דו סומע סוניד סדוסו ד

 :בקעו) תומס ןתת בותכד בעי פד וימורמב סולט סמוע 6ד > ןומורטכ ונס ספוע =
 סתומופט 6וס 67 נעו" 6דכ 6ד ריטק סנטו תמסד וכסס סונמסו תמִָסְו כותכ) |

 -ש לעכב 6מלס יגפס סומלט כירסד ן6מו ")כד 6מ5סו סוס סתומילמ סומלסו )כד
 תונמכ ןדוקס סימלטו"סס)ו וסס) דומ6ל ןיגכ ןרמ6ד סמכ סולם דוכע וסיס כסעו
 למד 6זר) סומלפ ורק6 67 נעו סרטס יסכנ 6רטס !6סכ סמעת 65 תומויכו סזע

 םיתכ רט 006'ר *סתתל סילטו סלע סולט + סיפסרכב סת םו0 כקעוו כותכד =
 סדותסו 6לכ וריימ קל יפמ "גו סדותס חכז לע כירקסו וכבירקו סדות לע 0
 לעו סופקו 6ס תונמ תמו * וגו תוכמ תלפ 6ד לעו סקיוד 'סינע סינע טס רצ(
 :חכז לע ביתכ ףוופ ר יכסת "סינע סטקד ןיגכ רסק כותכ תנסו תכמ * סותס סמ
 עורו סדות סדוסי ר 3 עדות6 סדות ורת וימנס "לכד ווילס 6ד וומ3ס סדות
 תרות פנו ר6 = *6לכד פלס וומלס ןכווסר רו ןונו ןורת 56 *  ירתוסע וימנס
 רמ6יסוי 'ר ' ויוקלס תדות 'ןימלע וסנכבומסר רעתסו 6לככ מלט ליטסד וומנס
 .6לכד 6מ3ח ןוכופד ורתס ןוכופמ 6כרכתס לרטו תסככד רופס טייפ 'ר רד (ס
 וססכ כרקע סוס ךכ סטפ סוסד סעכ רות סו עודו 6ס מק ספל רקס וסר
 סיוטמ תונמ קיקרו ןמסכ תונונכ :וותסד סמכ רסח תנמ תנח חף: * םממלווב
 תכפסתווס ברפס טסו ןוכופ ימס םררקס  'סזועב 6ק ו6מ) תוכמ יקיקרו * ןמזכ
 6תירו6 ירוקפ לע ןורכעד ןומיס נע 6זב וככד וסיופרח לע ןכמתס וסנכד ןינכ"וב)
 וסלכ ןוכרכתיו סתתל ססלע רתסמ תוכר פשמ סכטמ0ל ןמסכ תלומכ תל ד לעג
 :" ןוסס .תיעוכר 6נמוקו6 6ס) ךסכל ןו 6וס 6דו 6סדק תוכר חפמ (וססמ 6דחכ
 וכוס נכו תכב סקס 03 סומ"ונמ ץכמוקו6 ססנ ךופכנ סומו ןטסו ןוו נת דס רתכו
 טכע ל וסיסד רתס תוסו כוט וסופד רכס תוס ןוו" סימ תוסו סוט תיס סר לעו ןעומכ
 וסוד ן6מל תו(וכט וסוסד ןסמ) תי6 סומנחכ ןגו ומסר ןסמ סד לע'סבוד וסל
 07 ןוופ ךידוד סוכוט וכ כותכו -םוכ6 ככנ פסו ןוונ בותכ סוס חת 6 > ףכוד
 ןוו תוס = * טפכ ורמל ןוינ דבו65 רכמ וכת ל י0) + 055 ודחד סרטכמד ןוו.סוס
 6כוד רכעתוד ןיגכ סוככרקכ ןונמ ןגנס סכרקכ תוסי סד לעו סכיד וסוסד רח
 רכ ןומנעל סוככרקמ ירעס 03 ןמסו (לככ ןכו ןוו יתווסו ןוו רכפ6 ומסר רעתיו
 6סד ועפר [ועב 6) כס 6סד "וגו ןמס סונע סיס: 63 ביתכד תוסנק תחמממ
 תרות תסזו 6ד לעו + 3גו!ןתו בותכו * סכרו סלפנ\ סנטכ סתככו בותכר ףכוד לכ
 .תוגלפכ ומק קחנו רד ומ בותו סוס סיקומ "ך * וככורקי סדות לע ס6 = סומלסק כז
 60 = לגוז ודכע לכ וו תל וכרכ סכס רוסו קחנו ר פתפי ותורוסכ ועלמל 6ינול
 6תוכמיסמ וכ ןומוס לכד סוס 0חכמ 6 )כ6 "מת 6סו שוורכמ סומקו6 60 6רק
 סולק 6קמ סדחול ןועדינ 6תורו6כ ונדתטמד ןומ6 6תוכמיסמ וככ ןוכו5 ןפמו
 .ועמל ₪ 0 ןוכו6 6תוכמוסמ :וככ ןומוסר 6קכס)  תולו קדַכ

 תירוקכ | |"



 חת = = 6תורוסד ולסכ סלקל סו) 0חכט) ל6רמו תסנככ סכ .יקכדתמ) ףתורוסב 7
 " וו תובפכ רעת ןופכ סורו ףתורוסכ ועלמג סופונ תוננפכ סל םכ רכד ףתעסב
 סעכו < סעכ סמונק 6וסד 6תעסכו 'סכקל סול 6קכממו סמווק סתנול סוסס
 גכזד ןפמ סוסס :6מודק סכלק) 6קכטל ןרסט וסנכנ וסיוטווקכ סמע ןימווק ןככר
 .תכטווס כותכד סומקוסד סמכ סו) תוכס סכק סתורוסב ופנמנ סונונ תונגפכ סק
 יככ לכו נועל ןיסונכוס ןוכוס לכו = * וכעומטס ךלוקל סיכיטקמ סורכמ סיכגכ
 - תורופב ועלד ןומוסד ףתחכטות ןיגכ וככתסמ וסנכ ןוסור6מל ןירמזמד סתסכסות
 = וחכס ןותס | *'ו ת6 וכרכ ןותס:'ו ידכע לכ ו ת6 וכרב סנס ירתסו יזרכמו
 סכ רב סוססכ סיכ רטעתמ ?תלווס 6וססו "סול ורטע6ןוק6י 0מודק סכלמל
 ךויקנ 6כרעת6 סרכו6מב ךמקל סכות6 6הביסמכ ימס תרטסנ סכנמ יעק תמה

 - 'תופפכ לותוכב סודופס רו רדס = כל ומ ןוסניד 6נכ 6קכסה ןוכס סמו =
 מטס סתכרכ ןוסלוד ףתכרכו *6כלמל סכרכמ ןוזקתס ןונ6 'וו ידכע ןורקל ןומ6

 וכוודי 'ע ךרכתו 6טודק 6כ!מד ןווחתס ןות6 * גו וו ת6 וכרכו טדק סכודוולש =
 סחנערתס יסדקוסמ -פדק סכידו ולס > וט (תכרכ וכוודי לעד 6תכרכו \

 סוס ןדעו ."תוקמס) ןדעמ (כוו רסכו בותכד סיכמ קיפכ 6קומע סנחכר (ועוכמד
 קיס י6ס) וכזו ןכ דוכעד םנ רכו " טדק סכודי וסט ךכ ןינכ ס9)יע פדק ירק
 ךרבו סוסו סע סדק ור קסד רת6מ סכקל ךרכת קס  ןוינמ וו ךכרכו סינע וזרכמ
 סוס ןוכליד סנווזד סמכ 6דקכ ןוכרכתת סתיסורטמו תסד ןוינ ירקלד רתסמ ךכ
 ךנ ןוזמזי םממ רתמ (וססמ לכרכתמד רתס סוססמ ךכ | חכלחנ סחכטנ 6דחכ
 סנטורו כוט 6וס ן6מ יס!טורו כוטכ סרו 0% דוע לו ךןויממ וו ךכרכו רסס ן0כרכ
 ךכרכי 6ד נעו" קודכד ףםודק 6גרד 0וססד וע סכנממ סל ןיקפנד ןסכרכ ןומיס

 ךיככ) סיככ ססרו = * וו ךככל סוסכ ססרנ 096 דוע )ו סלט דק 6נכו ןווכמ =
 6050 ונססד ןונכ 5% * 3סרטו !ע סכס ףועב שק ומ )סרטו לע סולסוסמ יריפס
 סתס לסרטו לע סו\ס :6תתו ףלוע) מלט יבסס ולס ולוכ) וכו וס דכד סנועכ
 וסונם6 סתירוסד ילענ = * ןומנע לכד 6וס 9קכס י6תתו יסנער לוס (חכמ סולפו

 סו'טכ ות תס ךרכו "ו ןתו ומעל וע לו םיתכד סי'עב למ
 וסל תו סקכ"ובו ינכט וסכוסויס סופופ דע חתפיסו ר סטטסתיכ = שת

 סמנו לכב 6סד סור ומ וטחמל נד יוכופמ סרסרזלל 6םכ ומכל
 (רסדז 0 ורעת6 סורק 6כנמ יעל וכויכמ מנע יכב רפת ירו קופכ סזורכ סמוי
 'תעמב ןכומתל ספע סמידק רתסמ וכיוווגכ כסיד 6טודק 6תמףכ ורעת וכיוכופמ
 ןיבכ ןורוטסק סמככ ןידועו סמככ סכ דיסס5 ססכונככ 6תחכל סתמטס קופ6 סכקד
 ומחולו סעסעתס0) ןופלפ לוממתו 55סכ סל רבעסד 696 דוע כג יודוקפ 0רטכל
 וכס רתכנו רקו םוכלב כל ומ מיקו 6קפכ 6תורוסב ינדתסמד ןומולד סרי וסכ
 מטעסנ 6מו לכ כלומר סרקוב תלכתס6 סל!ע (רוסכ סוססכ נע ו6סד (כסוודכ
 ןדער 9תנבכ סרודמ תדכע 6פ%ע) 6תפכל ססמו יטמר סתעסכ | *ןורטע סוקככ 5
 נעל תתממכ ש רתכו לסרתסנ 9ק!סו קידמה ןוסיל6מד 0רקיוקקמנ ןימוי ןותנת

 רטע .



 תכתו טכ רבד ספוב ונכ קלעו .תתסר רע ןורטע עכטב ודק 5כ'ק ס3 רט6
 -לפו 67 6רקו לכ סמו תרמו סלע סוות סתירוס -6סכוטסכ ת)דתססו 65לע יססכ
 6וס ןוד סמ 6טחתיכ שפנ " סומק ת(כמ 6יסו ספנע ףכנמ (ןתמפכ) סוס תו
 = ץפכ 1605 (טוע סויס םופוס דע 6ריקל כרס( +טפת יכ ץפכ יפוו ר רמ6 -(טסתד
 6מלע ו6סד סמנו םופו 050 דע סוס חופומ דע ס6כדת5כ רתות) סכופמ רטרו
 סופנכס וסכ) > 6מ)ע ופסמ קפכל (כוד 6כ3מ ס) עבתיד ףפיקת טו וס ותווו
 %ןופוב פע ןמ 6קפס) םכ רכר ףכעז יטמד (תעפכ ורע 90קד ץווככפה ?ור לוס 6
 וסכו"'ונע פס 5קפספ 6כמז ףופכור רע סו [ופיס רע לסססוכמ רכעת6 םכ רבל
 רכפ סמ תו ןומפוכ ןירת מס רזעל6'ר :סורסמ יעק כותו מלוכ רכעתסד סול ננס
 סומוויקכ םכ רכ וס ןודכ דסכ ופכתףעו +ריעז רפ\ברכר דפ סופעוקכ סוס דכ טכ
 רר6מ ומ ןג) 5כקתנו יודכועכ 5)6תס63 םכ רכ ועכ ןילכ"ותכ סולנכסוסכו סר עו
 רע סוס סו סומק ןיכתד ןנמי 3 לכקמו ןומחו סופר ירק6 סכקד ןינכ סוינע ודוזו
 'כוטת 6רנוקכ סופת וסיסו סומו ןרכעתמ נכ ןוכופד ןווכד סינ!טס וסכו ויס םופוס
 וכו מו ויבכ6 לכנמ ספלזו" סימוייקכ וסיפ סופקד (כמזכ ככ סוינעמ 9320 סוס
 . ועבר ויס םופופ דע ד לעו "רנו'ערס עו בו 65 רס6 דע ךיתורוחכ ומוכ ךשרכ ת6
 רמוסו סונע 6סות סכק מנע ןמ 6ק!תס6נ יומו ןוטמ דכר"יורכוע 6סקת6) םכרכ
 וכ .6רקזפ כר וזסה ס6עו6כ סכ סכיע16 6סו + 36:ק סנימו 6 טחת וכ סמכו
 ידוקפ'רטכנ סכ תידסש6ד ןוממז סעכמ וליזו דע (וסו קגעל תתחכ רכ סכ תירסססנ
 ספרו  \עדו\6 ספר וס קכלמ ימק כותיד (תעפכ דע סוס כ רכו ו6וס ךכ ןינכ
 * סור 6מד 6רוקפ !ע רכעד ס!מר(רורוככ עדו וס *וסכ לכתס6ו דכעד ןיכופ ןומוס
 "מופ 6םכו מנע ו6סמ קופו דכ בותכ סמ סור6ע ועק וסיוע ידוי 63 00 דיני 6
 (וטסת וכ פכ סד עו סור 69 וקל סוסו ךסיסו 6קתפ סיל ןופתפ ך6יס וכוע פו דכנ
 |נמרקס 69ו ךומפכפ סלווכת6כ תפז כ חתפ 0כ0ר סטתתיכ שפב | "כותב
 = [מנע ות6 6וועפד ןומור לכ 090"ס55 ועכמ ומינע 16ב 156 כ וסת סכ ת6ז לכ "ךתורכב
 "תורו6 ינונמ יטב6ד מ לכ 6כפונו6 ן6כמ -ךתורו6ונונומ (סימכ6 53ו ךוכסכס 0
 וכרקס פו = * ונס ססקד 6ממ סלכ 6תורו6 6סד סלקל גפכ690כ סכ יעל יעב ג
 ןנ כ -סוכ רקטמר 6 לכד סיכ סוטרד זול סויק ת6י6סכ רקשמל )ד: ךתירכב
 ודו6 6רמ6 רקו ."פכ רככ סוכ סוטרת6 6כלמד סמר ןינכ סכנמד 6מסכ רקסמ
 ספ ומסכט ם6 '  רז 56 ןכיפכ טורפמווסור36 טס ומסכמ 06 סיתכה 6 י(סכ סיב
 רז 505 וכופכ םורפסו * וכור) 6 ספ יסוד תירוש (יִס דו ךומסכס לו לכ וס
 < 6רח6 ףתוטר) וופכ םירפד 6כס 6רקמי6מ יסלמ דפ לכו ךתירככ מרס 69) לכ
 ונו5כ תורכו6ס ריטכד ן6מ כר 6סכ תרופ תורו 6ד ?ע) * תירכ 6סכ רקזמו
 דע ססרכ6 חת = סלכ תורופכ רקמל ו56כ !6סכ רקמה |6מ) *סנכ (תירו6 רוטכ
 עקס רסס כקע כותכ סמ רזנת6ד ןווכ ףתורוס רוטכ נסוסד רחתס 6ס רזנתס 3
 סימרתשו רזנת6ד ןינכ (לכו ותורותו יתוקח יתונמ יתרמסמ רופזיו וליקכ ססרכ6
 חנו  *סלכ 6תורוס רטכ נ56כ סיל קוס תוולו "דכ סו) ריטכו פולק 6מימר סיב

 ףול



 .- .ארקיו
 = ןינכ ףסוו חת-תורב ורק 6תורוס ד עו קנו קס סיס ותורכ תו בותכ וכס 6
 סעלעב 6רקינו 6מלע ו6סכ 6רקינ סכז סוכ סרקסל (עכ 5לו תירכ 003 סול רטכד
 :תכרכל סכזוומס  <סוסיכ תורע ביעכר סיונכ סיעס ורס6 סכקד 50 דוע סלזות6ד
 םוו +: 'נגוו5 דס ורוס רוכב כותכ קפנור6 * יתסר מלעד 6תכרכלו סלע ססד
 יס:סד סנמב ךרכת6ו6מ6 וכס 6 סלוסו 'ב ל6 = ככר ס6מדקוסי6ד רוטכ סכז
 = "סעבריד וכוח לע ןיבוד ןונכ 3 סי <ממסמ רוס ימפו כיתכ 0סד סי ועבמ (בומיכ ₪
 ןורתכ דוח( תורכ י6סד ורכ 1605 סו רטכ ףסווד ןווכד רק 0סכ:6כפילוס ז6
 ו6סד סעוד6 סרפ סרפכ ?כפונוסו + ןורקתס ןסמסב (לוענ ןיגרד ןוכת ןוכו6וןיברד
 ספר ככקו) רדס וכוטרככ 60 6ד) וכק6-רוט סרפד (גווז/ ווס סנרד דפ סרפ
 לכ לע 6וס סלע סרק  *ויכרק ס6כומרקז 630 6ש)עד רוזכ 6 ופנו וסדוומרס
 505 רוטכד [6מ לכל עוטמ סכ66זרפ וספ6וודפו קנכי מע ססכ 67 לעו ןוכרמ6
 סול רטע פו כב סיל סרטכל סיכ ןרטקת6 ןופוע ןוגרד ןורת ןוכו6 מוד "מוס 6
 קכדתס סכנמ סלמה ןויכו"וככ דחו סוס דס וכנפ ןירתכסכז 6 עו סללע רקוב
 ר6 ךכ ןינכ = *!כשכוכמ תורכ סר לעו סעכרול תוכלמ בוטוקס תויהככ סוסכב
 ןו6נע ןיקתפ לכד 6חתפ יסד 6תכוכסכ רזןות6 רב דולוסד שב רכ וס ןועמס
 ביטכ סיכר 0וססש קופכד מד סוסש ןועמס רטד 6מורק 0ממכ רמקתפד סחתפ
 ןונכו מנע כוזמו מד וסב ספק חגסס מעכ ןירעתו ןוכורד 0תעפכו ספק ימס
 לכו סכט סיכקט תורוכגכ סו ביתכו "וגו רכו לכ סכל מו סופו תומס ןכו בותכ ךכ
 וסנכ ןומויקזדסתב 0מסכת6נ ףקלעוכז סמד לוססכ פכ6ת: = * 9ק!ס קתמ רחב
 * סכית ותורב 69 06 * 'וגו ץרפו סימס תוקח סללו סמווותורכ 0% 00 כיתכד ןומלע

 ןורתכ ר6ס לכד תתפןזומושו סדסכ ןדמתס ןירתכ ןורת ןכונת טרס סמל סנילו סמו =
 סרוכדד 0רטסכ = <פכקומו רכד סדכ ד ן6מסכתמו ומסר דחו סכוד לח (כסתו
 ןינכ טקמוס דפנ רווח דס ךכ ןובכו = + סכול 6ורס 0כקומד רטסכ 'דספ לורט
 סנינ\סמווב וסכ דוק6 תורבוססו = * סדכ 67 ןרטקתמ ךכ ןינכ סדכ 67 6סכתל
 6וס 67% = *סלככ ססכתסו דסקכ סיכ (ורס רתכל * 6תומרקלכ 6נודכ* דסחו (סודכ
 ךיסתס 'יתכד נט ססרכ6 ורק6 6ד לעו* וסוזורתכ דיקסד סלילו סמו ורססד תורב
 "ו סו סמ תכר "סלולו סמווב וסוינרתכ סכז דכ סולט ורק סתמי סנטו סיסו מפל
 6עוווקכ דספ סוכ יקווקת6 פו יססככ6 ןיפח6 וסיונרתו יזע סרימ סנולכו ודסמ
 ןכומתד טמכ םונס ורק וסווורתל סכזו סוכ יוחת6 רזגתסד ןווכ' רונתסד דע ס'מ
 'כלמד ס6רוזע 6רתכ סוס ד 5060 חתפ 'סווס סוחכ 300 םתפ בסוו ?וסו ביתכד
 ביתכד ססתפ ?כלמ דוד סוורסו = "ןירתכ רססד 6שודק ססכשמ לכל 69תפ וסוד
 סוכדע קנופ רסס 6הסכ דכ .סויססופכ ' 'וו) רעמס סז כותכו * קד5 ורע ו ופתפ
 יסניפו סמע תורכ ירק ךכ ןיגכו רזגת6 דכ סוכ וקיוקתס ותמוס - פסב בותוד ן6שכ
 רסח סחתפ יפס לע טירטד חתפס לע וו חטפו י6מ"חתפס לע'וו ספו בותכ לכת
 רוזגת6 לכ (רווגןכוכת ססורזענ6 ר6 *  לגו תוקסזיס ןתו (3) ךכ יכינכו (מסכת5
  (וססכ ל יכז וסדו קדכ רג 'רותו לנו קדב רג ורק (תכוכסר יפדב תוקת לווענ

 רתכ



 < ארקיו 2

 < מ ומד ל ורכ רועלס ם\ 5% + וסוונרתלוכזד סללו סמו קרס תו קרנר (רתכ
 ' וכ לעבד 6טרטמו 0מיכ סעובמ ותד ן6מ5 * טוטקר סעזבמו סוד מרסל ות6ד
 'ותכ עע .ומסב * תומס ערו סלכ קרוס ךיתעטכ וכו וסב בותכ לריב = ןיפיסת
 וטופקד סערז ןומודק %רמי ךכןינכ) י'תמרז פופ תמרזו סרפכ סורומפ רטכ רסס
 ינוע וסלכו ןומסכתמ וסנכ ימסוו לכ וסויממ קכפתסויכוסד סרוטכ ומסכתסר עזב
 < .סויממ רכעתנ 6ושק זעע תומסכ לכ 60ככ וקל ונסמכ סנונו סמווד טוד 6מויסכ
 .תומ6 סכס סכוכמס כר רמסד * יסדו קדט רג ךכ ןינכו .' ןורד 'בדע פסו סמסוז
 :  :ןווכ וסוינפ סירס סב 5סמ חורו ןומודק נד ןו6תת ןירתככ ןוורמ ורזגתס 6% דע עפ
 - \(חורו ןותת ןורתכ ר6ס נע לורטד 6תכוכס 0 סמודק לרתככ ןיורט ורזגת(ד
 ומסכת6 ןיסרסו ןועזגד ןימידק יככ ןומודק 50רפו לכס = >וסוונע סירס 6סודק
 סוקכדס סתסו כותכר יסנכב סורט רזגת6ד 6תעסכ 6תפודק תום סתוכמוסקב

 :טויס סכנכ סיוח סכודפס וכ =
 . פז ףכ ומוכ רמס ופוו יכר יוג\סנזנס ת6כוטסוספסנ 6טסויכ = קףל

 :גוס נוכמס יפו בותכ * טופס 6ר קוס + חכ וע רוכעמ יתעבדכ רמס
 .חב ימ סו 'תכ לוכעס וע "?וכמס ועמדופ רסכ לכ תרכו 6נ) בותכו *ץר6ס לע
 וסוגס ןיפכז דפ סכ6ת וכס ₪ סינ יעכמ ו) סס * ו 1 'וכ תו קס ומ וכ בותכ סכסו
 .וכוככ סוכ תכתטסו 0פ\עכ ססכו ירסס דכ ןנינתר"וסכ סכתפמו ידס סכס 6ומלעב
 = כמ \סנעמ לס סולמפכ מלט לוטסו סיכוגב סכרכ תו למל לכו 6כעב סעלס לומ6
 : 0906" סכס 60 ןומ5ס ןורת "וג סז עו סוס 55 סולט סזעו וועקכ קוחו 6 ביתכר ןל
 :וסומוב כו636מ *ןסכ6 ןסכרכתוקד ו סמעי וכמי 6כקומו רכד ירטר ינו: סץעו
 -סונס ךכ ןינכוי (נככ 655 סידקסד ינ סטעי סולט ןסכ6 ן6כרכתמ דכ וסוויבר רס
 : (וומרכעתסד ןונכ 636 *  פכס סמ סילק( ) ץןעע 6 *יל סו:ט ספעו "סולק
 . רתכלו\ רקס סע! ךכ ןוגכו סורת ירטמל 6רוכר יתווו ףתימדקכ סבקוככ 6ירפד
 .סוממ מלב ןוטנס סל ןורעתמ 03 ןומוד 6מנעב ורסס סלכוד ףסמזכ סכ6ת" סונמ
 יסוכוגכ סויקתמ 6מלעו סורקוכ ועכ סכקו 6מגעכ תו6 סוס ססכו םכ בכ (וססל
 :חכתט6ד ססכז וסס ספק ושק ןוכויח וסכתמ6 סמנע יסכד (ממוכוסוו רס 6ומפ
 - סמיוסוודסכ םיופתיו 6מלע לע ןימפריעביד ןוגכ סירסכיעתפ6) סכס ועכ 6מלעב
 : ס נופל ינדוקלב סו 6בומ\סל 50" 6קנע ובוופ ןומו0 !ע סודסכ ועתמ(= סכק דכע
 - םוופתור לודכ 'ע!פ ינכר) ביסכו סידול קוכמ'ססכו פכ רכ (!ססד סוחכ6סמ * וסנכל
 \ ווחתפוו סכסמ לגע ססנ נטע 36רפו וכמ סלק סו) כמ "ספמע ן3 6כמ = וסוולסכ סכ
 .דוד 6רקי ןינכ 6 סםמ"מס 6תעפ 6יססכ "וגו סדומש ניסע ףרס סו רק 6" גנ וכ
 = < (רקיןונכ למלע נכד יס (יספוכץד ןורמוו פו 6תומ ול כט סמנעמ 3סרסו ןומתףו
 : ןוסוכיגכ ורתס סטכב סתימל סומרב וטיסוסו + ןיר96 וווכפ קס ספמ :םונ רומ *ילוד
 וז 3 6כ6תו "גו ךרפסמ סכ יטסמ ול ס6ו סת6וטפ 65 00 סתעו כותכר %6רשוד
 "ועל תוטעל רבד רט6 סערס לע לי סחכי) רסס לרמו) סכק קמה דע ןמתמ סמ
 \ \ כרס 4 ץק ףכנ סוד)6 רמפונסותכ סכב ול( = ךרכדמ תפל וו רמלוו כיתכו

 מפ



 ו ארקיו
 ךנ סטע לוגו ךת6ותורכ כס ותומוקסו 36-דוכע תס סמ ילו כ סל רמ6 = גגו וכפל
 יז ךכ ןיגכו 6מלפ וככ ורוכוסו 6וומ ותופכו 6מלע לע ומסר עב 0:ו'רפוגו:ע תכק
 -וסנו 'ר רמ6 ןסכמ > 6מלע לע ועפר סעב סנו ןוונת ןוס סוכד :סדו כ וע * כותכ סב
 סמר סט סיס = לוח דוכעתסד ורד לחו 65 לכ לפונ = סעד 60 סו םכ לחוו תכד ומ
 סונוגכד סמדסס םוס 07 = >וסוונע ומסר עב )ד מנע וככ ןסיכתס0 סוכונכד
 .רוכפב סמד6ס תי דוע ללקכ ףוסו6 63 כותכר ופמדק ופינתססד רתכל תקויקת6
 16 ו תסווסוו ר'מ6 יסוממ לע ןגרקסד סירב 6וסד ןורק6 חכומ 6כ6ת -1גו סדק

 ותורכ תסו ומסו בותכד סמנעכ תסו נבל ול ומרב חכו סיכק רמ6 530 ורווע
 6רקיל חנטוד ן6מ תומ רמונכ * ןכפכ יתתכ ותשק ת6 "וגו תירכט תו ת0ז -סתוס
 סוולגתו 007 סולכז סדומקנ כמוס ןסכמ *חכימ יל סורב ןפמנ תסוב 6זומרר יסד
 סכב05 יזחת סו שמנע לע ימסר יעכד סוסס וסמ למ תסז יססכ 6מלע ךירטכו סלו
 סנד 6מלעכ 6כמוס סוס ססד תירכ י6סל וומווכ קלע ךירט36 657 שר ןונכ וונע
 סכק * סדכ למומ כותכד וכווסנ סל לטכמ לד סנועל מנע לע רזגתר סרזג סוס
 חוו ןכ שר ןונכ !טכמ וסופו ריוג סכקד קודכ לוכוככ סכסב לםומ מו בדסכ טוט
 יבוסכ סיתסו ךיסכד שס סופיומיע 6ז דולד 6ערתד סככ6 ביתו סוס דפ (מווד
 סירכ רזעט רפ ל" קוריו מכו6 0טממכ סיב ווסתסו סרוסכ ך:חתס וכסרס ןוכמזג
 :6דוד וכ ףעדו 63 יפכ סכקו פוענ רזגת6 סרזבופדו 9סד וקסכו ירכופרתבס 0ת
 6ויקורכ) סיעדופד רע סכק דובע 03ו 6נוט3 רוגת 6ד תלק 6וסס סינת ןווקוו ןותלת
 כוס ןוסד דע * סוסוככס וידכע 50 ודוס סלגס6וכ רכד סיד)0 וו ססעו 03 וכ דָרס
 6רפעב סערסכ 6טסלמו סחותפ סומופו יתס סוסד (וונמ רח ןומפ * סרכ סוססכ וטע
 5 * םוקרמ סוכסי) 6 סומופ ךיסמ ךוכמ סווסד סוטורכ יודו רפטקו םר קוכתמ6
 סוטירל סינווע * חוכס 6מלעב יספוו ןכ ב ססד סוווק סוססל סמוסו לוז סונוק ונוח
 סלע ןכ 6רפעד סכקוננ רזחת6 סחתתד סמכ (כ6 רזוג רמ6 ?רפעד סכקומ דחל
 *רקטופ 600 ד ועמס ינכט ווסד דע'תומנכ םר סיפרי כר מוסתר לכקוכנ רזחתו
 ןומ ליטכ ופחוו ןכ שר 6סד 'מנעכ ןסרפ 63 יכיורוכד 6ריפטק וכיורתסנ ונופ 9פטיקד
 עמממר לגו ססמ לחינ כיתכ סממכ"6מלע וככ לכ לפ ךרקיכ יעכ ךר6יוד שר תס ססכו
 6מפ וכסד6 = * לטכמ תכסו רזונ לוס טייקמסלקנ רזוב של תנסו סדונרפ סול דוקסד
 : 30 ססכת6 סלע 60 ודו ןועממ ר רקס = *6מכו 0 סוסס רבעת ו סמ רוסכל
 כס תוקדכ ו קודנ וכ טמ = *ומומפ וזחו רשי בסס תוקדכ וו קודכ וכ םרדו סותיבל
 סמ לכ לע וסיוע יקר יעבמ) סלע וככר סיכפומיכפ וס * ומוכפ וזפי רטוד סוממ
 מרוקו סירסו 6 סונ ועכמ ומוכפ סזחו רסווכס יס סורכ רזעל6וכר ל6 ןכור7
 ומונ ןימיתס לכד 6ןותס סוד 6קיתעד סדק ועו ןומוסד ססנע זר סוג רע ווק רג
 * ומקמל ךירטכסד סמ רסיע חרב ןסמח ןומוסד ועימפ ןורק6 ןופכס רועזר סנוע
 (יולגת6'תתל ףסכ יככד ןוסידכוע ןרטכתמד (מפו'מלעב בפס ס5קד תעמכ 6כ6ת

 וסנכ ןכרכתמו ןומיתס ןיפכ(כ ןיפכפ וכוס לכ ןנכתסמו ןופכס ריעזב ססודק (קיתע =
 רסס 636009) 0כועול ןטס )ד רטומ פרסכ ןוטכ ןול6 ןככתסמד סוממ ןכרכ תק טמ

 רו



 ארקיו
 ופכ תזו ומלמ וסנכ ןכרכת(דרע 5רל 6ד ןוומתסמו וסנכ ןכרכתללו ומונפדזפו ףסו
 ('קותט ותס( וסובס סמלע וכוק רכוידחס ומפנ דספ יוורקתס ןודכו דחכ ןומלפ וסב

 קיתעו וופר ןווסרכו ףמלעכ ירעתמ ןומוד ןודכו ןופכסכ ןופכס ןוסגטמ סו'0םור
 דע " ביתו ןועוו קיתענ וימר ןווסרכ יז דע תווס סזח דס סוינגת6 ו טיתס6ןומוו

 וסוומנווקכ ופוק/63  ןורס6וסנכ) ןויקפמד ןו6נע ןורתכ ןוכיסד וימר ןווסרכ ויצ
 יסוד ממר סעלפ וכייס ןוכפסמ ןודכו וופגתס ו ביתי ןימוי קותעוןסכ6 ץומופן6קו
 ןיטלט סרוכבד יופנוקכ ןודמסו ןופימב ןוסוומממ ןיסילרג ןיקככ 6מי07 6רטסמ סמ(
 + ןוריטק לס ) ןירסס ןומנע וסכתסס ןודכו "םממ 'ולע וו 'ע סודעומס 6לכומקר לע
 ןזיסכתומ "תתי ןוסודכוע ןורמכמ 6מלע יככ דכו -וסנכב רעתס 6תוטטקונןימלם 6
 דכו * סומק ףכוד ןפ רעתסד ססוכ 6וטס לע ןטנסו ומסר ורעתמו ןרכעתמו ןומיד
 ספכינ רסס 6סוכ וטס לע ןומילטל סוממ ןומכתשמ ןומופיכו סודח ימפר ןרעתוו

 זומקר ןוטנפו סופק 6כוד סומכת6ד סערס גע+ט)מד סוממ ספכוו "סערס לע לו <
 ןסכרכתמו יטוווקצכת 'רתכו 6רתכ לכ זמר ןומלטו ןומוד ןמסכתמד תעסב 0נסת
 סקסכתמו 6דקכ וסנכ ןלכרכתמו סורתסל דחו דס לכ ןובוות דכו * 6לפכ וסלכ

 ימנע רפכתסו (מונמ סכוז תירס ןודכו פסרטסנ ןוכיותו ןופולב וטוד)קכ 606 =
 סוו ורקק6 ןידכו סקעמ סיככס 06 בותכד 6כתו 6תמונמ 6תונרקב מס סד
 ןורטסד ןוערת כ ןיסתפתעו סכיתסטמ לכמ סכת6 רסטל סיב כיתכד סורופכס
 יכס 6 6 סס(נ ףוסכפו 6טקו וכ וסמ טסו סטסווכ סוסו בותכ 6כ6ת = *ןופולב
 6דכ סטסו סד6ק תוסטמ כמ כותכד שטח ןורקסד ןוכומ ןוכו6מ ףטמו וכ לכס
 יפזג רט6 סנזבס קס כוססו ונדכוע ןקתו ס5רמולכ ןקתוו סט6) *'וו כטועס סט6ס
 עכרסכ סונת "סקווה כיססו כוטסו 630 ביתכ 05 ביסיוביטסו 'תכד עמסמ יסוו 6

 ןוכוד דכו " ןקתתלד דע 6ינת סכומתו ןורעתמ ןונודו קיספת6 6)ק 5תמד ןיפוקת
 סנמוד ןסמ תילו ורק סוורכ ןותחכו ןיקלס לעד ( ןיכמו פס ןוונוז ד קיפכ סלק ןורעתול

 ןידכוודרוכעת0'ינידו קספת 0 6ס ) ככ וס וס ביתו ןוכוקתי סס ןומז סכקורעתיו
 סמדקמ וכ כרחתסד סמו |מ ןכוכת סדוסו ר* 'רכ ותככ כטעתוו יכנעתוו ירקתס
 עבטכ ססיור'ס ופדנו רס ןכומתד סוטמ מפ * 0םוכ 60תר סיכ תכת₪0 ד מי תופ
 חתר ךכ ןוגכו'תתלד סנטוריב 56רטי וסככוס דע סליעלד סנטורימ סככו 030 לקס
 וס ךנס כותכו "סננת 65 ךומס תורעו ךיכ6 ורע כותכ יסוורס" קלע תסכתש

 ידו ס3 6כת0) ועכ ן005 סתוורע סלב 06 6ס )67!*  סיס ךמ6 * סתנרע סלק
 = ןוורע ןמוסכ 056 ונס ס) םכ רככ 6םיכ סרכו 6וגס דכ סוכתר | * ונגד ןסמ ףכק תל
 ונגד וסס לכ ןקתתס ןקתת6 דכ ' סננת 0 בותכו ורע סוססכ ןדוחס וכוס וסלכו
 :ןוסוכונכ ילגתס 6מסד דע סב סד ןרופ 0 נע יכוק לכ חנו ר 5-סכומת ורק דו
 דכו *סוסכס לע ספספ קת 6 ביתכו סכיבכ ןוילבת6 ןיככ ןוכ\6 לכ טויננתס וסיס דכנ
 ויסכת ו כקתתמו סמודק 603 סכוקת 6קלסד דע לכ ןחתת6תתל 00ע ןקתתס
 סכוסת כוסת ורקס ןידכו סטפ ווסכ עספ יוסכורסס כותכ ךכ ןיבכו סוילגת ד סול
 55 :ורסטת יווכפ) סכית(טק לכע כותכד סקכ ירקת( סורופכס סוי ןודכו + יסדו

 דוס ,



 סוכָבס ס6 כותכד ,6ודקכ ספווקו סויסכתמ ₪6 דכ סכוטת ורקתס ותמו6 סדוטו
 "קכרכתמו דח)\ דל ןוכת וסנכו סורת(ל כת רונס וסר ן5עו וויקכ 6כתו ססמש
 קפנו .ר\רמ6 = 6לכ 05:05 סת סכופת 6תמולמ סכומת ירקת( ןידכו דחו דס לכ

 9קנםד סומט נעו -ךרסק סועס עמ לודב וכ בותכ 0דחכ סולוכ מנע רטקתמ רב
 סותב 69056 / * סועש עמ בותכד קוד רמל סדוסו'ר " סוקס ורקסד רתלמ 033
 "מוסד רתס 6וסס עמטמ סוממ לעמ רמסד ןויכי סמויקד רת6 6וסס עמסמ סימס לע
 ןרטכתמר סכמז וססכ סכ6ת"'בוטפ ורק 6ד וכויסנ 65 וסו6 וטו ילמו 60יע3 נועל
 ןיפכפ רועול סרוסכ כתו יסודק 6קותע סוולגתל 6תוודפב 0פ6ו 6תת ןודכוע
 וס)כ ןווונעו ןוכימז ןימסרון6כרככ ופכתמ( (נכ ומולסכ סלכ 6תוודסכ )כ ןורכנ
 6ינלגתסנ סמידק לותע כוסו כוסו ןפמ וכיתוכוע םוככו וממפרי כוסו רסס 6תוודחכ
 סדוסי 'ר רט * סכופת ירקת6 5)כו 6תימדקכ סותס סוסד סוולגתסנ כוסו סרועוכ
 6לכ קחכור6 * סוממר ךנ ןתכו פס ןורקמ וו כוסו ןפמנ בוקכו * סתס כ ככככ כ
 יכפמ 6יירבס ולוס ןמת "סנזגס תס כופס) - שרד סיעק ונע סכמיקוס סו '67) לנס
 ספנע ולוחדוומ ד 6כמוקוס 60 606 "ותו 6ו סנזגק תל ביססו בות סנזנכ סמ
 = [פכ סלועל כותכ סמ"ססנע ולוד )ו סינכקל ססחת ונופד וומ םוכבד 67) ססתתכ
 כותכו * וגו סטסת וכ םפב ורומסו סינע ןוסוות סבו תורוסר ןרמלקדכ סטחת יכ
 69 ור לו בותכ ספכ הקנו 'ררמ6 * וגו טכמת יכ םפכ 0 ובו לפט לועמת וכ םפב
 * סנזגק תס בוטסו סשסו טפו וכ סיסו כיתכד טפכו ( לקו 5 ) 6כוב סכס) סלמכ
 ןודכוע ןקתוד ןפמכ 656 בומסו ן6מ" ביפסנןרמ6ד סמכ יודכוע 0סקתנ ועכר ןסמ
 עכמת סל יובוקב סירג סוס 6סד ןעיטכ ססקמ65 וסוורת ל ומ יעוכמ ביתוד ןינכ
 רד סומק ביתו סוס סכ6 וכר -רמתלד סץכ 'בו ס)זנס ת6 כימס) 67 לעו יוסויממ
 רטתכ וס רקתכ ודב * "וגו פרפו רזיתכ קידנ בותכ םר רמל סירכ רזע56 וכר לסע
 'זותב טז ןוכס ןיעכסנ קונםד רמת וויכ פרפל בכעתוקר ול מנע מלוס לכ 60
 6תולג לע סרפו מתכ קודכ 225 סבל ועב 03 וסלכ סוורכמ דיסס5 רקד גט 6
 ופנוכ דסס | * ןוכט ןועכס ףוסכ 096 ?סרת0) (תבוכס תבת 05 6סד רות לכבד
 פקוכורכד קונסד קרפו רמתכ קורכ סוס 67נ סכתס דוקפס סכט סיעכס לככנ תסטמ
 ותכו ןקודנסרו בותכוכספ תוקדכ "יקודנ כ רסס סנק 6ד קוד3 :ןמס ןיפכמל
 מוד סוורכ לע בותוד סכק סד זרסוסמ ' סגפי ןוככלכ זרסכ * בוט וכ קידכ ורס
 סודנ6 סתר 03 ןוע כיתכ סולטד ןלע ןב סוס 6דו יסדו ןומכלכ סבו ןוככלב * מונש
 ככעתסד זר יפסכ סוס ס6רקב תולגכ 6דו סנפי סלע רי 6ססכ זר יססנ  ךתנז
 6כורס6 לויד (תורוסנ ףמוו סוס סומוויקב םיסקד דע קונסד קעפמנ סקקנסל
 נע סוזרסכ 6דכ 6ומד סנודפכ 950 קונכ 6 זרפנ * סחמוד טרוסכב לכ דיבער דע
 סכק 67 זרס) * 0לקמ 5 6ומד סרסכו סעוכמ קיפכ ןמתסו *6גשי ןומכלכ 10 ךכ םומ
 וחורפו ומור תורכחכ * סמיסמ סכלמד סכמז) דו וכ סינותס םוורטכ רוחכ בותכד
 סוככערו סינסד" כורח מלט קכ תסוד קוי םוססב סכומכןובומידוע םותומס תויפתכ
 ךכ כו כיתכ ויטעמב וי חמסו ןודכו ספלקס ץר סו סימדקססיטסס ןככו ךתכל וס

 סש יי



 - ארקה
 ןוכע סלמו תוכופסת םופ רמו חתפ ות | -וכ סתלופ 6 ורוכ ריר פו וכ דיבסל סמ
 5ליפל ומיבפ ירכע סוכוופ ןרמפר סמכ ןודמ לי תוכופסת ₪0 * ףו30 דורפמ ןברכו
 * ןוחמ טלשו תוכופסת םי6 57+ ס'כק דו * סלוע 5 ופו30 דירפמ 650 דורפמ ןנהכו
 ססכ ףו306 דורפמ ןגרכו  *פכודל לרטסמ ןקכוד ןודמ ןטוטכ ןוכוסל לפי * נמו סמ
 6תומורטמל דורפמ סכתסס ף) דופוד דורפמ + סנוענ ומיבפ ןודבע 6וביוס ןרמסד
 ןונוס דכ 056 ירק 6 דח6ד דס ירק 65 ךכ ןינכו תוסורטממ סכלקלו סכלממ
 ןומסד סויסודכ ןמ6 ןיסכז = * לועג 6דורפ ןודכפר ףייכופ ןוכופפ דו) * סדק (גוווב
 עו "וסוירתסנ )כ ןיבויתד סכוטפד ןוסורסמ ןומוס ןיסכונ לפיעפד מנוי ןוקיוקק
 'כרתת ןוכיפ 615 טל "סוס ובתו 69 סורומג יקודכ ובתו'כוטת ועבד רתס .כונת לד
 חכתמומ 'תכגד ויססר'תסכ ס6לע רתסב
 ונעכ ןורק6 6ד לעוכוטת (וס סמו ןמתמ
 ורד רמ6 רתסכ וכקתת6ןוש סכופת
 סלע רת(כ ןוכתי ןימ6 שד לעו * ודב
 ןוכווק ןונפ טמ (רטוו רתסכ ןוכתי ן6
 :קומע רסכד סקנע תסמ וסורת5 ו
 סיקידננ = < קודכ רקד רתל 6וסס דע
 ןוכיסד רת6 6 וססמ ןגל ןודנכ סורומב
 ןיז ןוסנע ןופ6 סד ועו 6קנע יססנוכתו
 סכופת ורפמד ןוסקנוס ס(כז ' ןיפתת
 "מנע ןוסכמכד ויקגדטד ןוסקנומססכונ
 רבו סז6) 6טמי וכ סוסו רסס (ץקויסתמ
 סכ שפכו סדכ6 כמ 10 ללוענ בי'תכ סמ
 : 60כמ סלק קלתס6 6ד ןיגכ 60ד נו
 מכ סל ומוווסכ סכתמ6 סל כ לוכיככ
 סדכ6 רסס 0סרת6מ 6טרפתס 35רסי
 6לכ לרפו םככ ד סכומ6 0 *סכומ טס
 6דכ סכומ6ס סדכ0 > תונולכ ךתסומסו
 מוקו6 6סו דפ 6כ) [26ס לכ6סמ לע
 6כווגכ ' סדנכ 6 6ל\ תדכסכ 63ו סרב
 כותכ 63 רכ6כ16דוכ% רכס קורטס ד
 ךכ ןונכ סכומ6ס סדכ6 רסס" כל 0
 * לבו סדכ6ס תל 0 סנזבס תל כיפסנ

0 

 אנמיהמ | איער
 סכסננכ תיל ןיתכ)ד פסעוסע ליער
 שוססרפב .תועכט יללסעב ןיעוסר

 רפא

 :ןוסוולע ןכעמו + לופס וק לע 5עסןיזקב ירווס 5
 יננעל ןמי65 סכסונכ .תופ ןוקכול יכס ףו5)
 .סכלסכ 655 סר תכ סממפ וויל נעה וסופו ןוורע
 6רקס) ןועושלןומילל) ייכ סל ןוכפשק ןומיפל)
 סכוו 5 רכב 96 קב 16 סלס סע ןוככסק ןמו03)
 סטעת 55 ססס לע רכועל וכס ולו : סקפס וש
 * סלע 6כעעו "סמסינכ ( תכוד קיל ףבוס בל
 +קכודו ןיבוק ןטפכ לע סע סולוד ערס רכו ןטס)

 :עכ ותופע 5תבויפכ רדס 56) = * סילוד ןמטענ |
 3 כע סססינל 6תכולל ועופר ןסעת6 ךיעשפ
 * קמ 69 ליעל ןיעושה ןובוק פיפו"סבוקו סכוס
 = טפימרל תולנ ' 6יע3 63) 5תתל ןועיסרד .תוסו
 69יעל ןוסעתל ףו% תתל ןומעפס * 65יעלו 6תתל
 וכ"ע סועץנפ לוענ | = ףתמוותב רלס67 רתַב
 :גוקופנע לע ול סיקוקס ויפומוע בסר ןותימעמ
 ןיגכ יפעלו וופועכע 3ע 5 סיקוקס ןתווכו קילכ
 ןוסכ 5עלועתסל ןומוס ילעב ןוכ ןיפופר ינספל
 = ויתוענע ופרסו סול עטל ולס סולע קופס 5לקו
 ןס ןס סיעסכ 50 תומסמ (מעיקופו | *סכסומכ
 ןסוונע סועקופ ןוסכל שכילו ס)ועכ סיקיועס
 = תחת רפל "סעמו פרזכ ןוסתעסמד ןותימתע ורפע

 - רומוסולגלב רוסו ץביבס סויסלכ סיב רעתסד ?ייסרכד ף7כ ןודקותל י5עב\ סוקודנס ולנר תופכ
 וג יטרל ןוסקעסכו סיכ ןוכדתמו ןונכט ףיקידכד ןוסתמפס "יסנפדק ןמ [פכ) דינכ רוכ יד רסכו קול

/ 

 = ומל6 סיפוק .קיתרכ סע יסו6 דולי ₪6 לכול 86 ומווסו 55 ומפל פקכ סיעק ורינכתלו סיכ ןימודכ
 ןכויס)



. 
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 ט ְ ארקה

 ץיכודכ סועפרו סכ ןופפרעע טוקודכ סקופרמע סעק סכקס 5ינזט 5כל ריתצל ' סועקופל ףור ומויסנ
 רוגוטק פכסע כסד כ לכ לע ןכמעל ןוסברק לכועל .טסד סור תופס סוס 5ידל 6ווסרכד ןוווסעו כ
 ןיפ6פ ןופ ריקופו סוכג 50 6 תסבל ועו * לחש רונווטק ול סמק תמ6 סרבע ססע " סועקו67 סמכ
 ןופ 5-קות65 5:67 סורלכ תופסל דודי =  סישו סילופעו סוסנכ) סורפד ןירועלו ןילרפו סורבש
 סירכל ןומולד 55רשוד ןוכופ ןדחותע) ןסויגע ןכעעה סונכמש ןקחנתס = = ןוספד סורכ6 ןלקמ6
 סכוטת יטופד ועסרה סויסרכר ןומולל ןווכו לע ןכפמד ןוכרקתפ ןונוס 6כעו ףןטסכ *  8תכוכסל
 ןונומ כרקל ליכוד ןפע תיפד דודימ ןכרק 5ד ןובכו ןוסכ לעד דודי ססכ לכרקקפ ספכו סלע פעיס
 6רפעל סור בירקו 65 67 סככע %ל) 065 סומ יעסב בורקד סיס 650 וסווכיכ ס9ט ספבע63 ןידיפינ
 * וסויכוכ סופט קיפד סופדק ולורקתסו ןילוםיו ןויססיפפס ןומו6 6כעו לוססב * סי לולפעפ%)
 ןירטס תיס לכל ןלילכד ,תוווס לככ 5תוענטסה 6רןעער ועולס ןסופל סלרתב 'ס 67 סיעלס דוענ
 53סעמל ינפכ לזסל מועיל * סוכ סלעמל סכפ) סור סתק סעד 6ור) * ן6ריפס קיס ןומו6ל סיד
 = ןש תרלפת וסלכ ןול רופסל 6מ3ו5"סונ ךוסוב" ןוס דוסו חננכ * סע6תועכמסד 67ןעעב רוסו סרוכבל
 ןיינוס לכו ס5  שיטלפ סלרעכ .ס סווס לכ יכס (!ל) סו סט ןעס לופו סוקע 57 ןינכו ירפ ספע
 מיפו ןזיננס 050 וכס ףופו לודו 'ס סע יסו דינק ס סע וןס דודו ס סע סי 57 סכוונכ סכ ןלופק
 מכפ+ד חס תכות ןונכ סלשד לולו סיס וכעת ס סעו ןימ'עומ קודנכ ןלולכד ןירטס תיסד ןוופס ומ
 סעברפ סעבט סעבס .עבר6 סימס סיכש + 6נפרקל סעכס סעבםסומס סוכס ןמי97ןוע) ןופ 5:ע סכ
 תומולס 'גב 5מלס סיב רתפמל ומול 67 ןוגב) * ןינרד 1 בומכ וסי6 קודכ) סו סילקס6 ס לו 60 רפע
 ס*תת קמכס סנרל בכופ ןפרופם ו למכ בקעיל 6מ)סר סלפ וסופו 1 ןכסופכ 1 וסיפל תומוירפ "וכ
 סלע 'ס 971 ס6נע 6עו6 07 סעיעטס עונמ | * ועוכס קודכ ןסופ סיב 5 57 וט6רו ספת 'ס סדו
 סילל6 יכ5לט סכסנ 5 ןונכנ "סולל ןפ יס לוס %שור ןסו6ל 5 לע 5ט)ס .ס 5907 לרטסמל
 ןוספל (תוטספת%ד ןוופפ 'ד לע רעכ וסיפד סנזכ סילוע ןרלפכ ןוופפ דודי יכסלע 59) דנו סילש
 רתכ ספק * ס!רתכ לס תוכלמ .) פרופס תוס ס סמיכ + יסופ סעכמל ןיגכ 5סודק תוכלע דע סמכסמ

 | = *כע *ןווק6לע
 : וזפכ סכסקפ 3 סדינס חתפ םכ6'ר סעס עמ 6טמי קושקס ןסכס
 נורכמ סו ק/636רק נסי וגו ך3 60 טיטככ ספוס ךנ יעדת 65 00 גו

 כז 5 לגו רפכ לכ תופורס וד9פ לו דוקפו רמסד ףמלעמ .קינס סוסד 6תעסכ ססמב
 * סטור ק ככ ןרמס ופ ופרק ומס חו נמק( 6תומבלער ןכוכתו ובו ססוכפל סבו
 'בססז ז תל ףםורק כולו סתוסר וזפכ סכס5ם ת6 6לכ ושפכ סכס0ט י) סדונס
 סכקכ סוכ 'קכתמס וכד נמו לכ רמ 6 סכס 6כממס כרד 0רפסכ "סערת סכו0 ופפכ
 =וססמ סימרבל סול ןז ןיכר960) 0% 6תוערכ וערוומונסכ 6וס ךירכ ערק לוכוככ
 560 לכל יקפ 6 וכו וסוסד 6 ס6)ע מסד (כנפל+פ ) סכלחד וקוכו
 6ווד חב ןפולטכ ספק סכקכ סכפז 6וכר 6כמז לכ םר6ד (ככילו סו ןו) יכוו ןוכרמ6
 תתכתש6 95 ופד ססמז לכו = > ןומרס6 רפת לכ) סוכמ ןיקפנו ןוורס סוכ ן6כרכ
 רתס לככ ץתומד 6ורוןיכרס6 ר6שלכמו סוכו ועבזות6 ןפכרב לוכיבכ סכקב סוכ
 נ"מ סלכ וככו ישב סכק ד לעו ' וויע ןפרפ ₪5 ןפכְרכ ףכקונו רכר ףכתמ6 ףפד
 %קעסבו'כו ינכיס ת6 ותפרסו יתיכ תסותכרתסשינ6 רמוס שמו וסוכ לע ג6סו

 סלה וכי. 6 |



 | < ארקיו

 :תמס יוז פכד פופר תכל "וזפנ סכס6 3 סדוגס סומק תרמ6 9תולגב תקפכיכד
 :6)קכד ( ףסיקעפ %ס ) 6קיופמ ךמרג ןוזת ךי6 סערת סכו6 'ךכ ימפכר וקוסר לכד
 כל ןוות ךופ "סורסנכ ץוכרת סכיפ * סקנע ןרעד ורוסכמ ךזרב ןוזק ךו "קיפפ ד
 :םוקתממנ מנו לככ ךכמ סכזתס סכווס כס) סרודת ךכמ ןויקתטלד ןוכרק6 ןומוש
 | 6פטעתמ ווס6 ךיל סיטועכ סוס מנם תשסו יכ וכזקש לרשויות ןונ6לכ בוקפו
 סוקי ךיס :ךורכס ירדע לע יודיכ ןוחכתמו לו ן6כרבןץומו6 ןוכרטכו דכ ןסכרב 6)כ
 ןסכ6 וסכ ןוכוסד 36רפי ןוכוס ןיל יככמ ורדע *וס) סכזו וס) 6יעב סיס )ו וסיילע
 6וס 6רימט סמ ודוד 6סד ודוד תכס קוכס סכק 20 * 6)יע) 6סודק סכיתר ןוכיסד
 ספו ךוס 6דכ סיסככ ספוס 'תטוע ךנירס ךוטרגל ך\ ועדת )09 לכ6 "עדותסל
 -ןוסימינכו ןוכקע ןוכ ןיסדכ ןוכוחד סווקודכ ןוכו ןול6 - סנס יכקעכ ךל וס :יתיער
 ןוכי6 ןי סועורס תוככסמ :ע ךיתווידב תו יערו ד לכ בעו "סמיוק) ()ופ ךל כוסו
 תוככסומ : סתונבב וכל,קלופ ןיכסיו ןוסומיבכ 6מויקתו םקלעד ןכר תיכ ₪ תוקונת
 0 ס0 67 + רודת ןוסכ 6תורוס חכתס6ר ססרדמ תיכ רתס ןכר יתכ ןילס סיעורס
 תוכ 56 תוקומת ןוניסוופכתטס סויקודנד 9תעסכ חת * וגו סיטככ ספיס ך ועדת
 ןוכסו 6וס לוכיבכ 1035 6מנעב ןוסמע 6מווקל יכ )כו תורוסכ ןסעלו יסכתסמ ןכר
 ןומופ 05 ו6וסתמורקב ןספתס ןוכיל וסכתמס ןיסכז ו 5ו-6קלעכ 6מווקתסכ לכו 3
 037 10 מעט ןונ כינס סכק/6תימדקכ ןיספתמ ןוסיסינכ סעויקתממ 6לעד ןוידב
 ₪0 דקל 6תולנכ סונגתסו וכל סוכמ קופר 055יודוחלכ ד 601 סכוח וסכ חכתמס
 וס ומרבד 6קנע יבוח ןוגכ םעס תקס6מ ו6מ6 סעס תמש0) 6טקו קוממס ןסכס
 ותויסו דכ 6לככ סוסוד ןיסדו סיכוט ערגו סטו סונוד סמש0) 6)ויסדז ספס ל
 וכ ןמ ערגו 6טקו * ןרטלקדכ סכק ד םיטמס ןסכסכ0ס יטיסטח סמל וככו כס
 6וס'תער סכוח ןובכ יסדו סעס משל וסי6י5מ 6" פכרכ קופס ןוסל בוסי 007 לעמו
 ךידכע לרטילו קיל ססרכ6כ רוכז חתפ קחנו'כ -6טקו ושקט ןסכס | זך

 96רזולו קחכולו סטרכ63 רוכז \בתכמל סי) ועכמ וכס סיטק 6רק וס 2
 6וס (כימוד 6ל9כבו ףכועוכ ללכת 6 0360 רתפ לככ ןכוכת וכס 030 * קסכיל יס
 סול ספנכ6) ןימכ בילפ 0567 לעו 036מ0 סיב 630203 ןימ על תכקתת ץכוווו יססד
 דוססד וסווורתמ 6ד ל6רזיל\ ל56 - -ר50 ככ 6קיוד קפני) בסרכ(! ךכ ןינכו סיכ
 ומוק ס6מו6 | -ךכ כסל תפכסנרט6 'סלכב סילס וטו (יופפכנ 5ס) יופדנכ ןול
 סנועלד ןוכוסכ ךכ סס) תעכסנ רטס כותכר סוס 670 0דכ ףלועלד ןסכ6) סכק
 = " ונוסכערז ת6 סכר6 ססמ6 רכרתו -ךכ ן6רפד 6קויד ךכ > ךוועד ןממוסכ
 ןירתו סנטז ןסכ65 ךכ רט6 ספק 626 *ס-) יעכמ תרמסרט6 + ותרמס ר6
 רסס 35 רסס 6וס ףתוער טרימ6 טד יספכ יעיב יתוככד יתרזיס רמס * יכזזז
 סנוע * סנוענ 6%  *סלוענ ונסכל\ ךל <םעסו ךז פכרמ*תסמ רועו "'פרעכ ןוכס)
 תמססנ סוס "מכ תכרתל ץר6ולסיס) בליפ (וכֶסי תכזתסו סוכ ריחלד 9)יענד
 ןקתתסד 6תתלד ןסכ 6ד קטחו קוז קס ןסכס סל רול קפנווכר "ונסד וס סעס

 : סלע .- ןוכוסנוונ סנו ינכד סוס סעס תמ: 0) ס6טק סוכ סכתז ו סדוכעכ |
 כווגכ | ,

₪. 



 --ה ארקיו

 ןופכז וקכתס6 6) ףושער ןיגכ ססטמ סוכ תכתט0ונ יטחד (רוככד 9חו3ם ?ר ?כוובכ
 ןופלעו 3סרסו לכד סכסכ טכו סדוסו וכר רמ6 = יסי:ע ןוכמסד ןומו0) ינו סכק ומס
 ורסמ סססכר (תעסב ןכמת (סד וודי לע (כרכתסנ ןפפכמו ןרוס6 וסלכ ןיפקתו
 6כומו = * 6תוודחכו 6תכרכב וסכתמ6 6לכ סק:ע סככרק סכרקנו ןולמ ססווכ)
 ןוכרכתסו סדכ 6ד רסק תו דופ6ת6 (ילכו ףסומיכ לינכתס 65000 6רעת6ליר(ם
 ךכ ןוגכו סוקקו6 6סו וףתתו 16 ןסכרכתמ סכסכד 6דו עד סכתט6 סדחכ וסנכ
 6דו לעד ןכומת 6ס וסוי 'ר רמ6 = "סיכוס רפכתול ןובכ סילע 6ככרק 6כרקל ועכ
 סינע כורקמ ן6מ טס וסו6ד תפס (יסכרק בורק לכ טכ רכד (כומ רפכת סכסכד
 וטו 159 לק!קת 6 וסוש (יס סוזפכ לע כורקפ וסיסד מיתוס * סו:ע רפכו ן6מו
 :וס)ע ןכמ לכ סודי לע ןוכרכתו ל פתת | *יסתתויסנע סונע ןוכרכתור וסרכ
 ןינכ סונע 6רפכל ףעכ 1900 ותיכ רעבו ורעב רפכו בותכ סו * לג דוסו ב רי
 רתס ןפכ עורו 6ס 6ווחוכר רח6 *ודעב רפכו בותכר סומרב לע ופכו כח ןסוסד
 ןינכ 6עודו ןנפ וכק6ד 6וססו 6רחח נסכ רמקת רתס ןסכנ ףכר לכסכ רפקת6
 רתב "סוכ רטקתסד רת6 סוסס דע סול קינסו סוככרק םורקע 6ק 6רת0 ךכ
 97 !ענ סוכוק סרפכת6ו סורתס) לס סי ןוככעמ 05 רת סןססל קולם (לכסכד
 לע ךכ לכ ןיקפתסמ 6לו ברקו "וס רח( ןויכ "סיככרק סונע בורקמ 6ק רח(
 : וסוולו לע סכתסס טורק סכלעו סוכוח 6רפכ) ןרכתתמ וסנכ ןיספע ןוכו סודו
 רמ0 -וכתי ווס כס רורזעל6ר *וותחת רסס דומעי סעטו לכפתמס סד סנוונכ
 רכ לכמ סתולכ עממול יעב לד סורופכס סו סרד ומויכ 0205 ףכוקח רזעל6ר
 יפסד תוננב וכס רע סוס םרדיסי סלכדל סדוק ןומוי תלת סונע סילק יל 636 כ
 +תעוקת לכקמ נד רפופד סעוקתכ ןכס לכו ססלע רפכתס 6ככדמ כד םכ רב
 וכס רמס 6כם יו יבר ןכוכתד + סעוקתד ףורכ עקתונ סיכה וסו6027 םכ רכד
 ספודג לרלסכ 6דחו סרדסכ סדח (מווכת + לכ (נינכ סףמדק -ןרדסכ %תעיקת
 6תחכ (רטמוק 03 6קסופ *ןסויכוכ סרוכב כס דחו סכסהח סלתונת *וסיוכוב

 יססבוי פלכד סננכ רח עטת ןומסו סרזע ןוכ6ו סןמקו6 סו לופר דחו 0פוקת דח |
 יפסכ -רסמק ןוינב ודקפ כותכ מוג 9סב-ןסכסל ספור סוסנ קפנו סרטעתמ סמו
 פרפל ףיקת (רפוט וקו ( תוניפ + ) תלולמ סרפו סנכ תדיקעו דעת חכו מו
 ןכורק ךכ ןונכ כס 'ר רמ6 = :וסויממ ביותס(ו וסוממיכ רכעד ןפע סיקנוק ס(כז
 6וססכ רמקקסו 6תתנ קפנו דעת (ןוו פסבל (עוו 5סכ קחכוד לתמרפ
 יכר רמ6 = * גו וסכ קפכו ת6 דוקעוו ביתכר (םתפסב רטקתס ותמו6 * 6)ועלד\
 וע = ססרכ6 תק ססכ סוד56סו כותכד ססרכ06ל חכו בטע0 (מווו6סכ רזעצ6
 [כומו לינכתססד ןיגכ 5%קו6מ | * וסכר\ קמ סרקינ * ופכ סור( סיעע ₪ לכ ססכ
 "כ  קחנו דחפו לוס 6דנ סקווד סידלסו *\ ססרכ6 ת6 ספכ סיס רסס :סונ קס
 ףכור רכעמר 959 טפופ סוד( כ סורי סוו ליפסו סו טפוס סור וכ בופכ 6 6
 ספר 6ור) סינודכ ערעול 6מלעל ינו "ןוזת (יססתיו *פ) יסמת0ו ורלפ כקעור רתסב
 ריק( כקעינ כקעוד 6רתףכ לעד ןויכו -ספגער תוסס 5וס ףדו טפמכ יו =(יכ וכ
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 : ארקיו
 סיזגורכ קפכו מרב ןווז!רבקו זוגר סוסד םכ רכל ורוב ומכטכסו 606 ךיכמ ןודכ סוכ
 תתפווכ דוק 63 0% מס סוכ דופסו חתפ לע םק עוכמ דפ * ססכ וככ) לט
 ןכטכס ?דכ סר רוסו הב לד ופסתתסד דועכ 'חכתס6 כ וככב (נוטק 6סיב
 םכ רכ סוסה סודר פוקו 6זבור ליכס שמ חכו ןקפכ *0)טק) קפכד !ע סיזגור
 3ע "וס 606 60 ןונקדת 65 וכ לכשל סכק רט ךכ 'ףחתפס סו6קד 67 מו ונס
 מפופ 3 םכתמ6 ו6ד רפוטב * סמכ) -סלומול וכסנ למוו 6סכ וזרדזפ לכ6 69תפ
 סממכטמב ומייסו ןסכ 6 ירטעתמ סוכו קינס 03 (וסס 5תק) סוכ וכווכמו תו סקדכ
 6 ךי תילו 'סוכ ףכווכ)ו 6)ק סוססכ עדכמלו רפומב סרסדזס) יעכלעו כ קעול
 ,:(וססנ רתש ןיכסו (יעוקר וססד ןיפונכס ןוכול לכו'רמ 6עיסר קוס לד 6רפומב

 לע עוקר (וססכ 6)ק 6וסס סו6קנ * גו ונח יכפ) ונוס ןתכ יונר 6 +6 3
 לעויפרק6 6עיזכרל 6גווזכ ןיקנסו סדפכ (ורעתלו 55 ודתפתלו רסס 6)ק ותסד
 ןויכו תתתד טרסוד 6תעוקתד כ סוסס נסיס ילעו3וק קילסד ?וק תו ןכומת 67
 וכ60 מוד (כלמד ס0נע 6עוכר (וטסנ ןיקנסו 5תת)ד ןולק ןוכו6 לכ ןרכסתמד
 .ןקתתסו פק כקעוד רס( 6ווסרוכו וופר ןוופרוכ ןודכו כמי וס)כ ןרטעתמ סוכ
 ןרפוס כד ףתונכ מס סוסד ותופכ ןומסכ סכס סכוכמס ברד ףרפסכ 6כפכמס סד לע
 נועל 6קלסנ ס6כו רפוס לוססכ חכתש6ד סומפכמו סיפורמ קופ6ד ?ןק 6וססד
 וסנכ 6רפוטד סלק 6וסס קינס דכנ -6נועל ןיברטקמ יקכתממו ןומווק 6 סוססב
 6תוער סנווכלןועדוד 6ווקודכד ן)סקנומ ספכז -סמווקל ןונכו 6ל\ סומק ןויפלתס
 סעס ורפ0 כותכ 6ד לעו סרפופ ככ פמווופסכ סלע סכקת ןיעדוו ןוסוב סמ ימל
 6נכמ לנס ץכ רככ סנכתס65 6מע יעב וו יפסכרועקות 60 ועדוו "סעורת ועדוו
 .6מווופסכ (תועכ וסויגע ועבוד 6כלמד ריב עדוד 6םידק ?כנמד יופרס עריד
 קיתסיד ןונכ ומונפכ 6תופרכ (קתפכמב כלה סכווככ ןופנע וסנכב רפוס לק לז
 וכוס 0סד תוסו (כדכ םכתס6 65 ןוסנד 6חילסד ןומו ליו * מנע ןמ וודו לע סכיד

 5%5רזנו לכד קולט סוסד 6טפי קופמס ןסכס 0 דסס סומובכ (רכד(ל ןוית6 6מלע =
 ןוסכז תוסי 5סדכ ס6כז וס (חונם דכו :וסוינע סורס (כורד ןוגכ 6וס סעס תמססכ
 ו6)ע ןפכרכנמ סינעד סכסכ םכ סודו לע וסווכמ ןיקלתםו ןוכיד לכד מע ןוכוס
 וומר"* ןועדוו סירתכ6 ןיקדכ 6כחלופל קלסי 03 דע יונו ןסכ רעו רזענס רס "יסתתו
 תופי 'לרכ חכתס6 וו ףכוד ןרומנ ןיררסכסכ ןכו -ףכחלופל קילס 6 6וסנונדכוע+
 םו65 ךירו 6 ךומת מ סיומנו רסס כסנופל קינס 63 5 וס) םרקמד 6רמוק סונעןוכסו
 רמוס יוס * סכקלופ פגפמלו סומותלו סירוסל ןרסס סכז סמ יכפמ רמו רדס *ךדוסס
 = ןינסכ ופכתפסד ןווכו * בג וותיסר 65 ומ 6לו ןוכ6) רמוסס * וגו ותיסכ רפס
 פ לילכו "קלט לכול ג 6זגור סככזל "נו סרוטק ומופו'גנו כקעומ ךיטפסמ ורוו ןודכ
 . "בו ולוס לו ךרכ ןודכ ןומלע וסנכב ןפכרכ ןוקכתסוו כב ןומסכתוד ןובכ ךסבומ
 תומכ5מ סוטכ תתפ ןועמס וכר = "וג סלעכו וגס 3לרסו תדע כ = זאפ

 סרקיכ סלכתס6) םכ רכל סול תיס סוכ "וגו לק סנעמס סנמק |"
 םכרכל ה 6רכ דכד וס ךורכ ףטדוק סו סי3ס סור םכתסוד ןוגכ סור6טד |
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 ש ארקיו

 5כד סד(ס ת6 * רנו רמו סד יס תש סידל6ס סטע רט רלתסד סעכ סולט סו) 6רכ
 תוכובשח וטקכ סמסו רתכל ' כוקכ רשו ןודכו סרוכדב .תנולכתס סכקוכו *פכקוכו
 ןוקור לכד +תזנר 6כןומרפ סב: םס ס0%ע סכר (עוסתד סבקוכמ חת | "םיכר |

 ירכסד +תעסכו "סרפוכבל 6תימרקכ תפכתשס 6יס) מס תינו) סכמיקו6 0%
 עכ סר" 950מזה לרטסמ ןוחור 6565 ףפונ 6וסס לע וממרז 6 סופוב סו! תצפו סד6
 םוכס סוס סדלו סכקוסכ רעבד רע ופכו ונס 6 סוכ 6505 (עכ 6ד) סוכ 5%ע
 6תעפ (וטסכ | * סונע ןרחס ןופור ןומו6 לכו סוס קורי סינול וזופ) לסור לכ ספוב
 ץרפס (נוק סורל רמו בותכ 6ד 6תעפבוןופור ןומוש לכל קירוו דפ (כבע תוחב
 ףוסו סדסד זפכ (וסס ןמ סרוכד ןח תרכעת[ סכקוכ 607 (טכמיקו 6 סופח םפכ
 חפוו רסס וזח יקדכ ןירטס ןורתמ לונכ סדפכ סיב ככל חור וסס תקיפס
 = ו"סכ קפתססד ןפמו | *ףממ סי םפכל * סוק םפכ) סד(ס וסונ סווק תומכ ויפסב

 :כקוממ 6 סרוכדמ ול לרשו סמםד סוס 6 ס6תת סוס סיס וז סופו עדו לד ןונכ =
 תוס סדק סק דכו לכ עטשמה סתס סוק םפכל 056 טופס םפכל כותכ 5ל 6
 :6סל) רטס סל ונס% סוס טוד סוכר 9 תומטכ סוסו 'ונרטסכ סעוקת סיתכקוב
 סוכקוכל ןיקתו סד6) סכק רסכ רתכל + תלונכתפ וכסל ןיבכ י0סלו לס! ינפו שכטס
 "ןכסמס 25:ל לכ סכמוקופ 60 עלנס ת6 = "וגו ענכס קס סודו ןכוו לס
 וכרכב סוסו תקרע 6ד תונו) תיפד ןווכ * ספוחל סנככ ססכוקתכ סד60 ל ססוכונ
 לכו ןומיע ףכרפנ סכק ןיפז דכו "פע יסכ סס6כ63 (כומז יסיס ןעכ דעו 6
 סעינרס ספ רסס *קנעד (כברוק 6יסד ןיגכ סכרוק י6ס) ס) יורשיו תיפול יס
 סכר תמדקמ סדזי ן[ תרע וסוסד ורמשוסמדק ורפסכו * פימפ ס3 כמו תוופ
 פס תפס 0 רע לכ6  "סימע תפכתטל ד 6כקוכ 6סד ןינכ כס ןכיכת 55 ןכסו
 תופו ףקדכ סועע תנקתתל יס דכו סע בוודזמ סוס תופו 6סדכ סד6ד סימע םפכ
 בווד\ 07 *תעס סיססכ 003 ףתווס6 :6נע ככ 600500 סכיעזו 6סו) סיס תסרע

 תכמרז6 6פטקכ +פיטע *וכס 5מונו סירפמד סטודקל סוכל ןונכי סיתתסכ ₪3 רכ -
 תסוגר6 (מוכות בות * ךכדעב 6ל\ ךדוד 65 קופכת ו לועת 0 רסס ירש
 סיפסלו '(:פטעתס 6כנמר ספודקכ (סדיח6 פפודק קנוקכ -ןסרק ךיל יגנב
 פכד סטילקנ ןימוו 'ב דע כמז לככ ןכו 6דח 6תעס דע סיתת0)ו סוסורכ סמ
 סענפנ ודמס6 קכסד ףרפסכו = י תטוק תו כות ןימוו'גל תטלוס 637 סככרס
 סוכרחוס ןלולכ ןוומ ירמול 6דבוע סויסד רתכנד רמו ןועוו ןיתלת רמ6 סכלמ
 (תעטכ 655 םכ רכ) גוודות 6) סוכרל (6קכוד ן6מ רתבנ (נכר ףרוטכו סיסרענ
 ₪ יפו * לומ דס וס ןונוע ןורתכ סדס 6תעס דע סול קומת 65 רתכלו סוסס ףוכרד
 ןוסכז * ןיילעל סכע ופתסמ 65 6דכו :יכב וסוסד ססמזכ סוכרד (רעכ ןובכ )כו
 סתירו6 ןינכ סנכו .6תתו 6ליעבד ןיקימע ןוזר ןומ 515 ס5קד (וזקודכ ןומ6
 6תורו6 6סד 6טודק 6מסד (רטעכ ירטעתמ סכ 3רתסיד ןפמ 6תירול סד
 ןודכו ספודק 5מזכ רטעתלו סימרת% סכ ?דתסוד ן6ענ | * וס 6םילק ממ
 ווק %ת = *ןופנענ ופתסמ נו (תתו שנועד ןיקווע ןוורו ןומיתס ןיסר6 עדו

 וקסכ ו 3 גיב
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 6תת6ד ןיגכו -ןוסור6מד ?דוקפ לע ורכעו דפ ףכ3י6 לע ודקפת 6 מנו סוססכ
 ססנסלו ןפכמ ךכ לופו 6וסנ םותכ < םפכ 6וסס סלע ת6ו תימרקכ תכח סיסי

 סומכ ןומוס סכמיקו6 לס ףוס ךירכ סםדק יעק ןוכווק ופכת[6 ןורבובד ןיסזולכב
 | ווטנומ מע סותכר סוס 6דס סיטק סכודד 6רטסמ ןוסינע ססטלמכ ןימופז סולל
 תכפסתמס כרס טסכ ןורקס ןופסו ו6דווכ ולסמ סיפכ "נכ ולטמ סופכו ללועמ

 תורכ סקכ תמקוכ כרפ ירק6ד כרק לוססמ טסנ 030 תכפסתמס כרק ןוכיסד
 ןוכקוכ ןוכמזנו ןורכוב ןוכמזל תכפסקמס ברפס טס ?וססו סד 0658 'וי) כרמ
 36רסוד ספיככ למ דכ * מלעכ ןטלס ןוסכ ןוכוס רכ 6ע3ע) ינו = * סכמוקו6 60
 תוככספ סיטכ רח ןודכ ןוסירפמ ומס ןיכוסכ יחכתסס ןוכיסו וסיוסר6 ימקעמ
 6רס6 רתסכו * סכמוק 65לעכ סרעתס) לד ןכתו ןותל ךיס [5טיקפ ןות6 ךיס
 ןטכמלד סעכ 036 רטתס 63526 > פוורכס סוקקו6 6סנ רק י603 6סמיקוס
 םכ רכל יו ןנוכת 6ד נעו > סיסס תעב 5סרסו ת6 סטפומ 6יס) ביתכד סרוכרבי
 6יסס תעכ רמו ת6 סטפומ סוסו סרוכד ךכ ' סרותפ) סול סכרכק 6ק סיתת(ד
 וס 6ת | * 6כקומ רח 606 (מע) ןיסרד ן6% וסכ חכתס6 637 6רדל יו
 6מעד ןורכונ לכד ס5קד 6תפכפות ורמסו 0מלעכ וחכתס6ד ןוכוס ןוסכ ןורת
 ךתלכ ןוס וכ ויכ ודק ןוס סרמ6 סכק  *סכמו סרוכד ןוכוס ןלקו " יכסןורמוו 3
 %ד רפעמ סיקמ ןונכ 0מלעל 6תוכמוסמד 6קתפ תפתפ יסד *וסרק וסנכו
 6תוכמוסמ 60 סוכידכ סע וכוסוס) 6תוכמוסמד סחתפ 60 ןווכ6 סורי תופס6מ
 ופססכ סומע ובודכ בותכדכ ןסכ6ו36 סוכודכ ן6מ ןגורט ןסכ6ד רתסכ סיעלד
 ביתכר ןרססו סמ סע ספדקתסמ ןומז ספד טומס נע סככ כידכ סע יכופוס) 6
 לומס 6ד סנופכי]6מ "סניפכו דוככ ףסכו = קס ו6רוקכ לוטסו ווכסככ ןרס5ו סטק
 ןיסק 6 9וסד סכק ד סעחכו דוככ 6סכו ד * ןוכלמ ןירתל 'תוכלמר (רקי ןיפססד
 3675 רסס וכורמ * ובורע ותפסו * סנופכו דוככ 6סכו רסס וסנדכעל סוניד סייסרוכ
 'תעטכ סכס ץתס תמכה פוזרו 'םודק ףכנמ דו \ בורמ ןכוכת ובורפ סורוומ 6
 סעוכממ רכס סבר 'תעפכו ןויפכתס ימפרוויפר לע ןיט!טןיט9פו ןירעתמ בירד
 סומסכ וע * ו כור ובורפ ותפו וו רסס *יכוד ןייפכתסו יעפר ןירכב ןודכ שמד
 6וססכ סיפור סילמנ סונע 6ורס 6פידק 5קיתער לנטר תעזכ ויגע וסמ"ויגע "סערו
 וכנמל וע ןתוו * ןופיקת ןוכודד ןוסיפקותו ןוסינופ רכתו סערי ןודכ ועם ורקסד רתס
 לכ ופופמ י סכמוקו6ד סמכ לכויס ןרק רקד וכ ד * ופיפע ןרק סריג -סכק 7
 6כלמר 6קכס 60כ55 תתסד סרוכד :רעת6 (סנ וחישמ ןרק כגכ כעו ודל קושמ
 ןותפ רפס לכל ןומז6 כיד דמלמ = סוד6 סדסמ ךדעככ ריעממ ךתףככ "ו * פוד
 ספ ןוחתפ ןוג סו 637 96 ןףעכ 697 סימק לג סוס 65 וכו י ועכ נו תורו63 סנכח
 6זרכ וסנכ סרוכד סרמסד ירק ןומס לכו" סל ירטס וס 6תומו6 סכק ןו) כסו 657
 ץכסיכ 5 ותטס ' סרוכד ותמקס דע 0 סמרנ תקכסר 6עס סוִסֶס דע תוכל

 רוס ורכד ירוע ירוע סרוכר ורוע ורוע כבכו ס6וככ סור סכמ ק\תפסד סועקנ 6סד
 '1ד) מדה ור וסיינעורממל ןיסדכ ןוכו6\ספ\סלוטחכ ןירכוג ופכתמ5 דכ סר לכו

 נע



 ארקיו
 רג נש(רשתדעכ | א
 ססרוסכ 63מוקנ67 סמכ םאו
 ונטו שרסו תדע לכ ס0) )56 *סבועטד
 לכו6מ | * סימועכמ ובס 36רפו לכס0נ
 ןחכ תס6ד וסלכ ןוכוס 006 50רמו תדע
 לכנ 6תורוס 6קפכ ןמתמ ססד ס!םורוכ
 96רמו לכ ן6עט ןמת ווסד ןומו6 סו מע
 +ןקע לכ |סעט ןמתר ןווכד ןכוכת\ ךפעמ
 סיעכו'וסוורתכ6וכסמ וסנכד ןינכ [ףעט
 ןירדסכס ןוש !סקסיכוע )סקס יכועמ רכד
 ' רמו לע ןכממד ןומוס ןו6
 6קרוסכ ולו6 נסיס וכרנ6ת | יבר

 'רפ וסוו 'כ רקס "316 ןוסד דע
 קותער ילקכ ףתורוסד )מכ נר תצכ ?ווח
 ךעודוס ית6סטס מו סיופ 'ר פתפ 'ןומוו
 יסכמד שכ רכ לכד סכפולוס ןסכמ "ובו
 מירק 6כלמ ומס ןו) םרפמ 6לו ווסטס
 סתפממ סול ןוכסי 63 ומחר סו עבתוו
 .סממ <סכְ וסוסד ןוגכ סבומתר 0חתפ
 'וע סוימ סכק סכק וע ןומ ירפ וס
 וככ וסו016 םכו סכוד 5ע ומסר ןורכבתונ
 חותפ וסוסו ןומותס ןוחתפ לכ 607
 ינפטפר וטורפ 6ד לעו סותונכ לכקת(נ

 כ | אנמיהמ איער
 :סנולגולדספפ לעוכרקונס 67 אךוקפ

 .וררסכס ע ןיטרועסְ ןופ:תוועטס
 סנטק ירלסנס סיעכפנ וסיילע ספעו ויס סלודנ
 ןותומפמ ירלע ורמס 67 ץונכ) *וסומע ןרס/ו ונס
 | ןץתמ תר6פת זדו סוס סכלטד (מוכשוס ססע
 :דו .תיכורטפד (סיבטופ ןרסס * סלולנירלסכס
 עבס ךדבעס ןונכ סול ןכירק 6ריעו 60 תוכלמ
 67 5שש דע) | 'ססטקס ךעכ לסרכ סימס
 :ןועדו .ווס ןטתעו סכטק ירלסכס ילקתס
 :וסד סרופל סינפ 'ע ןומוסד ןוטפ  ןוקלסכס
 *-ורפב 5לכ כו תוכפומל לרטסע ןוסל סיענס

70 

 'תומושלל סתומרפכ סיוגס "5 ןלרפכ 0569 לקס
 :ףתורוסכלב6 *  57 ןע 57 פדורפב ןוסל ןסלכ
 < סכלס ) לופו 57) דפ ןוסלכ סלול סומפ סועכש
 ןכסופכ וסל ע 5כר קוכממ ?ריעז סמכס סר
 סככלפס לופ לקס נפל סיס דוסינ"דנסיזפ דוס

 ןמ6 סועס לכ רטתס ןסוינע וכרת ןועכסכ |
 רוגל ןוערוק וסכ לככ .ךרכמ 5בר סועס ףסו
 ןוטפ סיצכס וסיל דק וסל \ סכט סיעכפ לשומיל
 ןירת כ 5רועו % וסוסד ריעו סעכמד סלע לכ
 ןישכס ועילתטפ ןוסב סכוכתו תעד ןוסכד ןוופס

 | :כע * ןורתו

 וסמ ימכלככו סדות חכוו בותכ רעו "6כורלע ומחר סרכב5ל כנמל סוס רקו
 :ותסד סמנעכ דחו ןוד 6מלעכ דפ תקל דחו סליענ רח ןוכו6 ןודובכ ןורת יטכדבכו
 ךעידופ ית"עמ וסע "ינסיעספ ינע סדוסכ סל ןונמ ונפכ לכ 6יזק 6רק וס
 ועכמ ךכ + ועספ ונע סדוס יסד דועו ו יעספ ונע סדו6רתכלו ותוסכ סל וכועו
 ( חול וסיסד ןובכ רמ6 סומפד 6תוכלמלו ןרקס םדקס חורכיונמ לכ דוד 030 "סול
 ות6טח 6ד געו .תימדסב עדו סימ סכלמל ועבד ןסעו י6תתנ ו6לפמו\סלעל וסתתמ
 סכלמ 6ד ו ועזפ ונע סדוס יתרמ6 | "סלוע ל וקידבמ יתוסכ 63 ימוע\ךירו6
 סיולס 6סד * ס6דו6כ יסוקק 6גע6) םכ רכ ועכד קלטו סוליד לכ 6לסד 6םידק
 : ס!סות6יטח ןוע ת6סכ סת+ו :ויעלט תדות סכז נע בותכד ססדוסב ןיברקתמ וכס
 'כווגכ (לכב רקס רק י6ס ךכ ןינכ לורפ 6סודק 6קיתער רתס 6)וע) ףנוענ 6ד
 רחב 6)כ 6רטקנו סיתוערב סוד 66 6דפינ ועכ כנמל סיועב עבתור ןסמ סד
 ."כלמ דודכ סיתועכ עמל 5מיכס סוס ן%מ וסוג 6 סותועכ חכתמ5 רוטק וססכו
 ופרס 96:15 :תורופ רעו * 6וס יכס יסדו וסב 35" כנקד %חתפ רוטכ סנס לנס
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 | אחקיו
 ווי 'ר ובו כלת סכור)6 רוורס 6לכ סורתכ6 ךסיזנ עדככל ןיגכ "טורק 7
 לככ סועקופ 90 300 סכ = וגו וכ וסכ עמשנ סמרכ לוק וו רמ6 סכ רפ6) חתפ
 "קס ספג סכק לו רמ 6 סכ 6 נע סכסו ןעדומתס יופמ ווס 005 רט ספוככד רה
 ולוס סרטו תת) סטדקמ וכ כרקת6ר סמנו פוססכד ןכמת יִכְס " עמסכ סורכ לוק
 תוכז תכרתתס ל6רטו תסככו * סרומ) ןקדסמ ןוסידיו ןוסורסוכ כע ןופור 6תולבכ
 לעו וסרודמ נע סככסנ (תומדקב ךסוס תרמס תתחכד 9תעסכ ןוסורתכ ךסיומנ כנה
 65כוסו סווגכ דסותס ודיססה חמד סמכו בורח ססרת0ס תפס 'תחכ דכ ' ינעכ לעו ימב
 נועל 6! 6טמו יסתתו ישילע וטיברתסו 6 תוליר6ןודכ 905כ דקות תיכו שידק
 סמכ ותפכר רעוסבו וסת) 6מ!ע 6רדסס) סכלמ סעכו סיב ורפ סכנמד רתס רע
 יסכ עמטכ טמרכ קרס יוסיוממ ןוטופכת סנכק 62 סלכקל ןוירפמ סכו ןיסונכוס
 "-ןועוחכת וסוונמ סגכק 37 סוככ לע בסכס) סכסו סוככ נע סככמ לסר ירורזות כב
 וככו וכ רסס סוגכ סכתטס ו נועל )יעכ ןכונססוס 5מודק 6כנמד ןיבכ וככוסיכ
 סנכ סדד סכפילו6 36-סיככ *פ סככמ לסר וס סוופ ר סי3רמ6 "סניפוכ כ'תכ 6נ
 כיתכו סרקע לפרו יתכו פר 6 כקעו בס0וו בותכד יסדו כקעיד ותכ5 6דו3סרסי
 .פודב וככוס רמת ד סמכ וככופוכ 67 * סמ םיכבס ס0 תוכס תרקע יכומומ סתס
 זיכתס 3 וכול סכ גוווכ ונכו6* נכי קיפרתלו ליעל קונתס6 (סד וככו6-"'וגו וככ
 .רתכלו טורט 5סדקמ וכו סינ רמס סיינגת 6 סורס רתס [69 ייפ ר6 ' סכר סיקס
 ות תבותוו פרבדמ לע קמ ספרס ןמ תקופכ דכ רתכל ל6רמור סער לכ תרחשס
 רדב פסו סכופ ס!ע סרקו %כנמ יבמ ססכתיו 6סיוריטמו 6סכו)כוס תרכד "ןומוי ב
 = רע מדקמ וכ כרסת6 סו +פר6מ לסרש ולב 6 ורמ6 "וסוו רו ייפ 'ר ככ י רבו
 רסס 6תומדקכ סכויפב ופכתמ 6 6מלע ורכדר דעו (כוווסב וסבתסס וסנכ לרטוד
 "מע לכ סכוייפכ ןונוס 6ע וסורד ןויפד "ועלב ךותוסר6ךרדו סועתמ .ירססמ יזע
 ןובכ יוס יסמכ ונסו 36רמי תדעלכ 06 כסמ רמ0 סווס 'ר= "וסוורתכ6 וכטמתס
 :וסוורתב0 ןוכסמת5 מע לכווסיוסור ןוכו6 5מע וכועד לטקס יכועק רכד סיעכו
 .*וכתו *סוכ דוגכ סוסד (וומ רסכו ןוכסעכ סכסדמ רת6 דס ומקל סווסד דע 6
 יד גכ ו5דוד סכסמ סוקיכ שווק 'ר רמס *וסוימק סיפרו יפוע דק חרפ יבתו ווסר רע
 "טסרד ןוטס) ןוכוטועסוטווטור ורדסקד דע *עזנ וע :ןיקכתזמ סכססוירוט
 מ עו סוכ 6קרעמ דו סרכיט דפ וסווק וקכפס) 6סוכ ןו) םוחרת6  *ןסיורתכ6
 כו ודכע לרות לס סתסו רמו סוס ר תפ" פופ לכו לומוו 6וסס ככ וכתי ' ןוית
 .קפרמ שרק פס סומקו6 6סו"סול ועכמ כור " קרט * קקרמ ךעיומ וככס וכ רגל
 קפרממ ותכו וכ ססרכ 'ו\ קופר ותכד 6וססכ קחרמ לכס ' קחרמ ץר6מוכשו (דכ
 ןווכ כקעו כו .קופכו דינכרסכ פוססד רקס סרסכד .(קיווע לוס סמו סמ סוכת
 - ופרו ךעיפומ יככס וכ ןרמסד סמכ 5% בקעי בטזוסש בקעוודבע סרות 30 כותבד
 רת6 סוססמו קוקרכ דעת וו סמל ביתכד סמכ נופל 6נועל קולט טכק ןכונתד
 - 67 טקשו ל רטו תסכככ סנוודז03 סויפרוכל סירת סכ כרעו כשו ךעומו וככס קמר
 1 2 קפכו רקינ לכ קפכומ דודפמ ןיסנ יסוכ סורוווד ירטמל ןכססנ .דושו
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 אכ ארקיו
 יףסס 0306 תל דוסו קנתס6 רעת6 דכ דפפ ףוססו = ' בוקכ וסב דחפו סר לש
 קיסרמ ןל בווט ספק תלו דורסע ןופו 67 לעו ?קווד ןויטב סושטק ןווככ ודקכ
 סנככ ססכ דוכע ספ דכד * )כמ דורחמ ןו6ו סונסכו טקמסכ רת6ו6סכ ן\ ריתסו
 רקס 6 ירוומ 6ק סמ רגו יתכלסו ייפ יכנת 06 קרכ סו רמו חתפ יו "ר "דוכע
 קרכ סמו . "ףקוכ ונעירטונ 69 כיזתמ6 סתוכזכ סלע 6ורס 6שידס חזהו לוקוס קרב
 6מודק 6כלמד סומפ 6וסד 6כומע 6תורופד ןכ6"סכיבכ 0בותמס) 6תת5 לע ךימס
 "תרעמב רסוס רוסכתס 6ולו) םמר דכ סמוו 0:00 לכ 6תרעמ (וסס וג וכתו "וכשע
 גטס ורמוט לע ור0ס וסוומרבל סלכמו רמסמ ןיכיעט ןוסורטחו יעיוטורת ורכע

 ףע סורכס 56 יס תרעמ5 לועכ ןכסו ורמסלו סיתמממלג ככל ן) %ס כס תיבכיססל
 ץוטט וכ סנועל ךדוס לתכד דפ סמ 6:סוס למ 3ל"כמותמ 927 רק י6ס'מית 5
 וס6 63 רחס יכבל יכו * ךודוסס דנכ כוטוכ ותכו סמ וקכ סנו תושע וב וסע ' בו
 ווסד יסוי 'רו ווק ר = "סימונכ סכק) 6כקכסל (עווטנ יוו רמס סודיב סנס 03 כוט
 6לככ ספיכ סכק דיכע דכד ךל תורומ6 לו יסוו וכרל סוס 06 ודח תרעמב וכתו
 דק סכס 6מלמ ורת קופר סוס כונס חתכו סויח ר סידק וקפכ דכ וקפכ :ריכע
 סיר6מ סוס ד קוסרכ ות = = *בורק דיכעתטד קופרל דס 6)כו כורקל דמו קורל
 'תורוטמ קוסרתס סכ רב דכ קוקר ות" בוהק וטיק 'תטסו קופר סוס סדוק סכוסתד
 (כמע ורכקת6 תפסו סודסכ סכק) כירק תורו 63 כורקד ןסמו סכקק נס קיח
 וסוורקמ)ולקכתס6 ןסוומק ( ומטקסלו ?פ ) יפתתסו ןועיוט ןוביס קס קרעתל ונוענ
 6תירו6ד ורפמ ן3 ןהמינ ןועווט ןמ דפ רמפ %קרעו סופל וסגכ וקפכ לכזמל ומיקת לו
 יתכו סמ בותכ 69 תיסע יכ סמ תוזע וכ"לבו טוקו תיספוכ סיועל ךדע5 סרק יסס
 סמוו6דו תוטעיכ סויפר רמס* כוט וכ סוס וס5 סרפ6 יכב וכו ךדיסמ דגכ כוט יכ
 6מוו נכב סכקל םכ רכידוס סול ןקת6ו סבק דכעד סנופ יס ןובכד+ ס!וע) * תיסע
 סוט סכקד מס ןישכז ןוכו6 ולכל ו67) קוס כס ךידיסח דגכ כוט יכ ךטט סוק6ו
 6וס תוסוסומ רמה "6תורולב ינדתממ 63) 6מוו לככ סוג ןיזכמר (וכווק ונבקל לו
 יסוו וכרו סוומוכר סי ורמ6 < 009ג) 6כופתסמנ 6תכוכס רתכמ סכעמס סנמ 6
 דו וז6 סכווס דק מו ןגנ במס *  דק רתס) תורו 0103 6תירוסד ךלומ מו
 5קיכ 6וססכ סוס יספוי ןכ סבו דק 6%תוכ רתכ ולמרג סבכיישסו 6תמ) סכל6כ
 סנופ לע ורמ6 סכקד ךדו6 + תופפ וכ ס)וע) ךדוס * סרק י6ס סוטופמ סכעמםו
 סוקסו 6תוכנמ תורו סובו סנוע סוססכ סיב רוס 6כלמ רוקד דכע וס\6ד סלרתב
 ותמו6 = *בוט ירקסר 6מלעולסד (סדוסיב 55 ) לדוסוב סלק 0ד 'כוטיכ ךטט
 ןורק5 ןופל\ דסק תיפו דסק תו 696 ךידיסת ןוכ6ןסמ * ךודוסס דגככוט ורק6
 6קיתעד ודיבכד וכיט סוססמ ןונמת5 דול ידספ ןו3 דכו -סיממ6כס דוד ולכה
 סמככ חכתמק רכ6סד וסיכג) בוט חכתסל ןודכ * כוט דופו ורק6 ןודכ קפודק
 5וס דוד 67 עו סכרככ קכתטס לכו ססרתב סמפלע יס ססכמ 6וס סוכ וס 7
 ןומ לכעויס יכס ןומ6 ןונמ * סוכ דוח וסושד סלופיפסל ךוסנל נרד %60)סכממ
 כר /- * סוטורכסונ !קסכ) יסוג וכרו וי ובר ות6 * סוסיפמ 6כערו 03 6
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 לע 6וירוט טיערמ תסלו ךרת6כ תבסד יספוי ןכ םכ סרפעב ךכוע ופס ן6מ 6וימ
 :*סוכמ קנתסת דכ 6תעס (וססכ 6מנעכ יוניךלונמכ ן6דח ס3כו סימס ורופכ וניפס
 6רקכ (ותעס (וססכ סיכמ סנעממ רש סנמ 60 לככב 6וסס רקס חתפ ות
 י כס רמו 76 ןעמל גו ויכוכחת )6\ ךדכע תנפת 506 וכור36 עמס סתעו כיתכד
 טסככס >* פכנמ ורב דיבע ןורמ6וכסד 6וס רופס 60כמ סונעק 6ד 6
 סכנמפ ןירמ6ד סמ 6 יסמלענ 6כוד ויפכ סוכמד 6כור וכ רת6 סוסד עירו 00 ד
 ןיקת6 6ד 65סד ךירטכ6יכס 606* ךכמ סרועז סנט ןיגכ 16 ךדכע ןונכ דוכע
 .*'סדכ 6ד רטקת(ד ןינכ 6דכ תרוח6 סרו תת 9םדקמד (תיבו (כ)מ3 סתוב
 ן6קכ סוס דו סימויקכ סוס 6)ועג עמ +6 סומווקכ סו6ק 6תת) 6סרקמ דכו
 כל סכתיר ףתיכורטמ תקכתסו 63ד ןיגכ 07 6)כיסו 67 תב יככ סכלמ) רקסד
 רי ןעתל עטו >וי ןפמל םמטס ךסדקמ נע ךיכפ 060 כס ₪5 * סנכיסמ
 .רתב* 62 פוססב ודחו יסוו יברו טווח כר וסוות * סורוווד ןמ רכ) חכתטו )ד
 סמנו 19ס סוכ לכנדתס6ד דפ סלט וכיוקק 6016 רמ6ג 6עייט סורכס תתפ וכסד
 קורע סוס דכ תריס ריס דוד סדוסו רכדוכ ותווסכ דודנ רומוע ביתכד רקס
 סת6 156 בודל6 *'ונויפפכ ךלס6מכ ךרחס5 סתס 5 סוד36 רטל וסעו ווטחמ
 סכק) סי 6רחסל לכו ךיס לוד וכ) -ךרקט6 + (ךודת 6רוח6 סרוכנכ 607
 65 ןמתמ ךרתתסד בע 56+ שורט סתכיכסד ערסמ ךרתתלו (קוחר פרסכ
 סופת גיזי6 רקס ן6מכ ךרפמס סכעמט 6כ5ויסבקל סול .6רחט) סידיד קיכמ
 סלעכ  *ףורס (תכוכטר רתסמ רכנ סכ5ד רב ךרחמ( ךכ .*סכנוכו )ד רכ ךמק
 ץכסד ןובכ סכליכו לג ךמיק ס6וחת0) ולוד (פוגו ךכנפ בושת ופטפכ ססד * יפפכ ך5
 .ןונכ פורס (תכוכטר רתזש רכנ ורק ףועו סוכ ץר6 6סד סי ונכ ףועו סי [3
 סומ רסכ סכ בותכר (תכוכס סד סיוק סו ןוכיס ן6מ) כס סיכמ 65 סו! סוד
 6015 ודו ופוו וכרו סוופ וכרורמס = *בותכ סומ )כ ףועו סינ ץר6 ד לעו סווק
 יומסכד סרכרמב סתוופ לק ועמס 6ילינ ובנפכ * וכוודו קרפל וסע ןמק כוחה
 .*סכלל תפכשמ סוסד ?0רמי תסככל 6עווס) סוס ןדע 60 סווסר רמ6 'ורעס
 יכר חתפ * וסנכ וכתי * 6תורוסכ עריו עמסד סמ סנט סמול דקו דס לכ ורמס
 טרטו תסככ 0ד רקץס תליפןסמ = דנדל רומזמ רסשס תלי6 לע חככמל רמו (ווח
 רת6 סוסספ תלוס 0%* 6מנו שלו רחמסתלו6כ) * ןמ תנעו\ סוכס0 תלו6 ורקסד
 (סד'ד רע 5ק רמי תסככ נע 6כלמ דודו"ו55ומ ןוככ רפסכ 05כ רחסיר7
 = םמרר 6תעסב וזח סת = * רחטס תנו לע ביתכד עמטמ"ס7 %6רסו תסככ רמס 5
 ןורעתמ ןוקיפר ןומו לכו ( יככתטמ 6פ ) ופכתסמ יפו יסלער ןומיתס ןוחתפ ונפ
 וסיוסרענו וסיורת65 ורקסו 6םכ יככ יפוב לע ןורדסמו 60:ע לכ ןסטסו ןינז6
 : טוד שחסד ונעב וסויסרעכ ופקת6 ססד יפתסמו 6םידק 6כמד (כקווד ןעמ
 6וקולכד ןוסקלומ כז יסומקו6 6סו סוכ יזפדכ דחו דח לכ ןיקלס ןוסתימםכ ספכ יככו
 סלול בופת5 דכ 'ךירט6 67 9רחל רת(סכ וככעתמ לו סלוע) ןיקלס ןוסתמטכד
 סיקסו רעתש ןופנ רטסר דס חור ןידכ = ' ופותפ ןוחתפו ןורכו סיפק (זנרכ
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 כ ארקיו |
 ווקודנכ עטעתסמ סוס ךורכ 6מדקו 6כלמ) תסכטו וו96 ןנכמו דודר רונככ
 לכו 6תורוסב לדתפסו 6כמז 6וססכ רעת טד ןסע סיקנוח ססכז * ןדעד 6תכבב
 ןו6ד 630 דוע )ו * !5רטו תסככו ס5קכד סורכמ ירק כז ס)ססכ סי6קד 6
 סורכפ ןורק6 :ךכ סונמ ףכ סרכר6וערו יחס ןפמל ביקכר סיל סיער) סופח ןורק6
 יטסד ןותפוזורכו סוסק 6זורכ ממי ותס דכ 'ְךנוקל סוכיטקמ סורכמ בותכד
 כותו סכנמנ וחתפתס וזפרד ןיחתכו תונוטו סוכככ ןורעתמו ופתפתס סמורד
 ןוות6 וסוונמו 6ספדנכ ןדיחס סורכמ ןוכסנכו ל0רסו תסככ ןידכ" ןפכסות ליכקו
 : דסקר טופו סונכוס ככ ןוכט לכ וכיתכ רפסכו סכלמ רוקפ ןודכ-סכלמר לוסכ ןוורטו
 ןוסלע ןולמד סוכמו 6כלמד לרטעכ םכ רכ רטעתס 6טופ סוססמד וסוונע ךסמתס
 6כלמ יערת לככ 30ע 6וס 9מלע ןדומל ןימויפ ףכודד ןופורסמר סכמזכ ופסו ןוסתתו
 סומרתס 6סד ןונכ סכוד סולע ןיכווד 03 כודד ןוסור6מ ןוכוסנ "נדיב וחמוד [סמ תונז

 * סכוד סונע ןוכיוד 0 סד ןיגכו סכלמר 6)כוסמ לוססד עדומתססד סכלמד ומיסרב |

+% 
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 )מ לע בוסת סכלמד ףכמוכ סכו 6תורוסכ ילדתסמד ףייקודכד ןוסוקנופ סלכז
 %כ ססד 6תורוטכ 690 סכלמ ומס 30רםו תסככ (ימווק 6) למד סזר חת * סתורוסד
 ונטכת ס דכ "ןוסמע תסרס 36רשו תסככ סתורוסכ ונדתטס סער6כ 5סרםוד סכמו
 56רסו תסככד (תעסכ ךכ ימינכ"פרפ 6תעמ ןוסמע סמויקכ לכי 05 (תורוס ינממ
 6רסו םככד שכמו נכו ןומ )כל ידמ ספודק (כלקו סליק ףיסת6 כלו ובבג תרעת(
 ןוטלממר ןוכוסנ יוע לסנוק טז לוכיככ סמע סכתסס 63 6תורולו סכלק יתקל תתס
 ךורטנ6ד 6תעס סוססכ פכו יתורוסב ילרתסמה ןוכו6 ןיסכז ךכ יניבכ סנוענד 9נימ
 *ר יפת ךכ רש לרטו סת ידכע ומ רמו סילע ור( סכק ןידכ 39 תסככב סכ
 נסי לונמ סע רמנט סנילמ סע רמופ ריעסמ רוק ונס סמוד חס רמו חתפ וםוו 'ר
 יתונגב וחכתט5 *סרסוד ןוכמז לכ סטוד שמ לב -רתס ככ סיורכמ סומקו6 6רק
 669 5וס סוד6ד סתו)ב יססו = 6תולג 6וססד 6:קו כזו ןוסלוד כקו כמו עדות
 סלק רועממ רוק 36 רמ6 סכק | > ןימרמס ןוכיסכ עדוותס 6לו סולגתס לד סוד
 סמ רמוס ירמס י6מו 6רפעל יככסד ןוכ0 וסוימיב יקחדד ןוכס רועטל 6תולבכ סכעמש
 ןודכ ינוד 6תיכורטמ ןמ תירבע סמ ףתיכורטמ לע יל ןעכת ןוסוס לילפ סמ קוס סליל
 6רעכ ןיסכטו ףתולגכ ןיקימד ןומופד ומופר ככ ויק רמסו סונוד 6ונכ) שוככ סבק
 ןנוד סרוממ סוס ן6 רמוס ירקסד כס רחוסירקסו תמורטמ לע יל ןועכתו ןוסניל
 6סד = > )מ סמ "ס תרטכ כס 'סנילל תדכע ספ סולק סן ךתוכד סרומס סוסןס
 "זס סנו3ס לוס ותכו * סוס סירומס לי דס "נול ירקת6 ןוכוזזנו כול רקתס ןיממזב
 סלסכ 'קכתס0לו לכל ןימו 626 607 קכתש0 ודוד סכותש (ס ןול כיתס סכק ןודכ

 תקלתס6 6תומדקכ ףסד סנופ סגו,רקכ 65 6תוכ רוטכר (וסס "מופ רק דסק
 *רקכ 6ת6 5תמס (רידת סוכ ןוודוסד ( רקכ 5 ) רתס 6נססל ת\םו )ועל )יעל
 ןותס ילו וככעת( ןוכוסיבכ לכ סוס כזו 0 סו סנו = סלינכ לרכתת() ןופו 6ס
 לכ יוסכו פכבל ות ויתל ןודכ סכוסתכ וכוז יובוס :וככעתמ ןותס סמ לע ד ןסעב
 יט לכ 0 דש ךתוכפ ת6 ךיר95 'וו כזנ 'רססי סכרת ל כותס (כלכו 07 (רולקב



 | ארק'ו |
 לג כו רסס הכסל דחו ?5רטו תסככ) דה 650 סכס בותמ כמו בסו ןורת בטו 6
 ילו ןורכ רעסו סעויט סוסק (חתפ = 'סימעס כמ ךככקו כמו ךתוכט ת6ךיר6
 ןדעד :תכגב'ווקודכ סע 6עםעתסקנ ות סמק דכ מע סורלפיככ לכ ועירי\ רב יכככ
 עכבכד 1390 לכו סילכ ל ןירעתמ ןו6תתנ ןוסנע לכ(ס*נש 6₪) ס6תת ז'ער יל לכ
 ערפד יפיע פסו "כ וכ "ווכפנ רעוס ונע ומכרו 16 דטס סולכ ג ( כמ יפתפ ןרעב
 וככל ירקו טידק כלמנ סכסו ירקו יופדגכ םטכ (9יבכרת ןודכ"סינק םכס וספרמ וסלכ
 ןומייקד ן=מד ןוסוקלומ סלכז יכמלופכו ןוסור6מר ססטסכו 'תורו6כ ןונדתםוד 6
 = "תווס6ד וערתו ןוקתפכ 6מוררד ןיחקפ רפב ות סדכ * 'תורולב (37תס0סנ וסיוסרעמ
 < תוחת ןכממר טיכככ ןומו6 לכו וסכתס וזסרו רעת% פרופד (חורו 09לעל ןוקפכ
 = מכ וכככ דו ןורכ רסס סלע 6כמכ ןורמוו כמ ןיפקפ וסנכ רקכ 6סד סוכטנוט
 ןנרכעת0 ןיסוד לכ (סד רקכ י6סכ'עורת ןוסמומ ןוכ\6ד סודג+ וכ 6כס [6עכ סע"ובו
 ןינורד (פקות רבת 60 סיר36 ומכ לכ ועורוו 030* 6לעכ רעתס רסחד סכמזכ
 רעת6 רקכ יסד ןינכ ךכ לכו *זר6 סעעורתס פור דכ ןוסנוד נק רכת( ןויסס
 עכמ ר6כב ס5 כפס וכס סר סנו עכש רפככ ל עטכמל ותסו רעתל סרבו עב
 וםכססו רוס רקכס רמו 6עויט סירכמ םתפ ' סנוע 50 וו סמכ ספ (רקיו יתכו ד
 ןוכידו סרפנ ות6ד סכעזכ 630 רקכ וסמ .*0:פונופוכס * רוס רכס ישע רבו וחלש
 6כמזנ וסוורתסנ ירקכמ 6ד סרטסמ ןיותד ןומוס ככ 0רעת 03 סעב דסחוןרכעתוז
 ןידכ רתסכ יסק דסקו 0פ:עניבטותמ ומחר טד רוס רקבס 6וס סרו (זיע ןסכרב
 נול :ןעודו ןוגרלכ 60 ככ זת = כוט יכרו6ס ת6 יד6 (ריו ותכו-רו6 רקכ סוס
 רוסכדכ ותנויס" סרודתסיכ םכתמסד-'6כע 6גהד סוסו עולי רו רקכ "עילי ס
 ןגמו מומס וכ סדכ לכמ ליסכו לכל סטכ ד סע סגרל 6וסנ ףעידי 6סקש* סמ
 ולסו'סדכ (ד סילק לכ ךכ ןיבכ (וכול ריסכ דו (םעטמ רוסכ רג רקכ יו סולל
 6ת טסו <ומ:עכ יחכתפמו תוידסכ תודחסכ ןדק(ת0מ'ע וככ לכ רג/ס דכ רו רקכ

 וקסכו יסוו רו טייפ 'ר ומ וכירכ = * 0קרו(כ ךסמ) סוס (תוער ןדע סעעי ריסכ
 סכק יסדו ןמק ספר ןיקתד סכמקר .ךירכ יסש'רנ ויק ב "ןופ ורדטנוסייטירכ ןופ
 וכר וקפכ *(דק (תעפ סכומ ןיפר6 0 ?'תירו6כ ילדתשמד ןוכוס ןוסכו ןכגןומ רדס
 ועיוט ןומ6כ רוטק יסכנד (.תומיפר יסדו יסשיכר רמ6וסייפר ספ ונו סו יפנויכרו סיס
 6סד (תמכח ןספר ףייממ ירפב ולפ6 םלד וומעב ססד ד לע סכסוות 03 יח 6
 סע כוס ךכס סממ 30 ":רמסי) רמו םיוח יכר חתפ .*סתתו סנוענ ןערומתס6 יול
 ןיבכ 3פרםוד וסוידיכ יחעמ סוס 6זינעכ סיויק סמו סוסד (כמו לכ חת * 'וג\ ךיתובס
 לע 6רד ?וססכ 60% 65 וסוומיכ חכתט6 סממד ןינכו סלק ימק ףכווקב ןותכתמו 7
 < וקכדתס 60ד סמ וקכדת( ןומ\6ד וסיופוכ סכקד סרי ומחול קיסמ 6כלמ יתווד רד
 ססוככ שקופוד סכוע תסמח נד סמ מו נע ד סקפס ת6ח ןכוכתד "ןוכרס ןירל
 * כ סי6יטכ *ם5 ןורכוב * םכ וסויככ * םכ ל0רשיד ןוסופכ ךכ לכ וקכדתס ןוכיסי6
 "רכלמ ועווט ןו90 תטסו ככ לע וסיסד ספת (יכמוסע ס0כע ססיכַכ םכו םכ ןירלסכס
 לככ 4 ופנוסו םרד סועק ימויקד ןומוס טל"סרל ומיכח םכ -ךכ לכ תנוכח ןיטפרמ

 עו
* 



 נכ ארקיו
 סוס סעס סקו כותכ שש סשמ תומד רתכ | * לכ ע סלע (נטד םל טסו ם5

 ועכו) מלעמ ומתתסי 0תמכמר ופוכמר סל סוכמ קלקםי רכ 0מלע) וגו ךכ * ובו סכזו
 חכתסו )ד ןוגכ 'תורנסב מנע לכ ןספטו 6מווד סמ קכטו )ו תקכסר סלק םסרב
 ₪6ו יונטו ל60סו תדע ככ ססו בותכ סכמז סוסס לע "60תמכמב רעתסד ןפצ וסוימיכ
 חכ תט6 697 סקס וכיעמ רכד סלעכו ןיבכ סוס מכ 6 ןועדכי )ו תורושכ וגסו
 * ןמנעכ ןודכ ימכתטמד ןורד ןומופ3 יונ'טסמרוס תורוסד 5תסומע ססלג) עדוד ןפמ
 ןינכ ףפוממ 6כלמר סכמוכ 6תורוסד ןיסימע ןוזר ס69ג) ספק ןומז סדוסו וכר ריס
 ת6וווחס תס םי6 דוע ודנו סנו בותכו * סוסכמ סוג סיכוי תס סעד ץר6ס 6057

 : ריכ6 סלודנ דעו סכטקמל ותו6 ועדי סנכ וכ ות ועד רקסל סער
 רתס לכ םמכסכו ר כת "סמו סגנטכ וגו תקססטעו עמ ₪ | שש

 50רטו תדע לכ סו * סטחי םוטווס ןסכס 06 לכס( וסכ ביתכד
 וונסכ ןו6 6 + ורוימ לק 6מ 6טחו 6ימכ סל כותכ לו 6טחו 6יסכ רמ6 סכסנוגשי
 סינע סיר6מד 6נוטמד ןובכ סרידת סומרב רווטכ ןסכ 6סד סטחכ יכס ימכתסמ 2
 ןינכו שטחו דכ וסוס 6סוות דעו רחו דח לכד סנוטמו וסלכ ל6רסוד 6לוטמו סמוילכב
 לח 6בופב וחכתמיוסלכד סוס 6סוות וגס 3רטי תדע לכ ס0) ןכו | *כותכ ס0ו ךכ
 6טמו 6ומכ רטס סכס 6 * ביתכ סו ךכ יכונכו ןולטחו 63 ןו5ס ןו6טחו ןולס וסל
 %וםכ רס6 סר לעו = *יותופת ןוכמתוו סורתכס ןילז6 סעעו סיב סג סוכלד ןוגכ+6דו
 סוכ כותכ 6 סד ועו וסווכמ דס רובע סוסו ססעת 00 תוכמ לע רכער ןונכ יסטחי
 תו ססמס וככ6 ת6 לובה ספוטכסו חתפ סדנסו ר * וס קפסכ 63 יננמ 50ד'ס ג
 60 6רס0 טכ רכ 6)) סו6וטכ וכירק ןופ6 ןינמד פל + ןמפנודופ0) סי6ונמס וככס
 ןטמלו דגפ סל פו ככ 6נ סטס ככ 6 קכו' ו קמור תס ססובו וכל בודכ לכ ביתכ
 לעד ןוגכ טל לסומכל סוככס ןוכס וקינס סכדכ יס 6ונת לכבד בטס סכק רמ6 6
 ןוכו6ד ןימכ6 ןופס ןותוונ וסכ סב וסויכנד סופכ ותונ סכ רמ 0" וסכתס6 סכסכד 3
 ובפ) וסככ ןרס6 כ !ע ווסו כיתכו "וסווכל תוסנמ וסוונע רפכתיו כל לע יחכתסמ
 ןינכו .* וסוימע 6 פכל סוסונמס וככ6 6 ססמס וככס קס ולוכס ססיטכסו דע * דו
 סטכ סנסעת 63 רס6 ודל לו תונט לכמ תח6 ססעו = *\67\ סטו ףימכ רט ךכ
 ₪ סיכ סב סיכה ןיגכד ות סטפ וו36 עדוס 15 " סמעת 6 תונמ לע רבעד סומקוסה

 לס וכתוווס וסו' ר\סדנסו ר * סכושת סוכמ דכעו סול עדות6 רתכלו סי6טקכ קגמ6 |
 רותי סוס 6ו)ו)0כ 6תורופד 6תוסכד ףכומח יסוי ר סדוסו 70 (תורו6כ ן6עלו 6ולול
 פעבס סרותו סוס ספ לעכט סרות כתכבט סרותר 6תותכד ןיגכ 6 /'1606 6קמיבמ
 י .תורוסר 'תופכ וסו6 ןודכ לס וסיסד סכמזכו 6קוכמ רוקו תרפתסו 6טלס סילולכ
 רעתסד תעמכ סת ס)ינכ ורומז ןתכ ופוע 7155 סולרמ6 סלורמסויפאיככ חתמ

 יופדב תוחת טטכ ו קיפכ דפ 6כוספסד סומקו6 6ס 6:לי) גנפתסו ןגפכ חור
 סו)בק) רעפלו סיכג יטמד 6כמזכ סכוס)ס (וטסו וריקו וופדג שוקו 6נונכרתד =
 סיתוער רכפטנ סיר6מד סרקי ןינכ קגססו וכתס6נ ור6קו עוערוסו סוכ יכתס6 =

 %כוסנטכ רעתוד ןוגב רכגורקסו *%קנס0ווכְס ורקס ד עו(
 סרוכגד
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 ארקיו =

 (תוכמוסמ וככ ןוכס ןודכ = "6מ!עב (רעת6נ 6ית5 5 סרוכגד רטסכ טרוכגד
 רוד תירו 6ד לטו (תורוסד סכר ירק6 ןודכו 36רסו תפככ) סרוכב ןוכסי) ןימויק
 וסייסרעב ימויס ססכ יככו ורק 5לובכרת דכו * ןורד ירדכו ןימ\עלווכבו נס תוכל
 יופדנכ פטכ רתכל* סומסוס לו רמסד סמ רמו רתכל וריק לונכרת ירעתמ לו
 יסוכ6מד רקי) גט 6 6לו סיפור רעתס 037 ירלמד (קכמ סור6קד <וזכ סיוכלפל יונו
 6עווסל ספונכ "ובו ןתס וסוע דומס סיס רמס 69 רעסו סייע ירק סזורכ ממי רוסכ כ
 60 וסוע וסמ "סו) יעכמ וכסוע :יטוע* 6דס (עוויסכ 6לכ ינסמכ) ןסכסוע ןומיסכ סוכ
 ₪ 6תורוסד סכרד סתורו6ד סכרכ לרתססו ול תובנפכ סח סכ רכד (תעמכ
 ?רסו תסנכו סלק 6מץו רוסכדכ * ףתורוסב חכתף( וסו6 לכ) * סומולכ 936 ורקתס
 וכר -ןופתתו ןיפפע ןוכ סוג סרסכ)ו 0לכמ סכותש6) רסמל 6טומ חכ סו ו:קתמ
 סול ועכו י) ספוע ופוע דופ6 סי6 רק \6ס 625 כ כמ"ד 9סעקם 026 090 סדנא
 לכ תורוסכ )דתו פול תוג\פכ סק וסוסד 0תעפכ ,תרחסד ספכ 930 * יפוע וסע
 * "רבו לעכ ךורפ דעו טוממ ס6 בותכד סונוד 6טוח נססכ ססרכק רעתק (ץמי ךסכ
 6סו ומוע 716 רסס סמדפ סירכ עו לככ סול ודכעו סו מק תמ שלטו תסככו כ
 (כסו םככ דס + סכק שד נ-לודבס 360 סוכ כותכד סטרכ ל 6750 יסנ ו
 ומוע כותכ ךכ ןובכו 6ולוג לכס סול ןוטקתמו פס רכפ סיל ןידבע ןוכו ו " סו סנס דו
 * במ( פתפסדוסו ר 'ס!ע דפ ()כוסוס ךכ ו6לווסוי /ויחועכ לכפו קמו סדכ
 ותטפ ערו \ס ן6מר ?רטסמ וינ6עדוס' (טפ רס6ות6טתומ6עד | א

 רכל סול 6עדוקל שרפו תסככל רוזפ סל 6 "36 ערוס סמ סינ ועכמ < |
 סממוקפמ ץ-ףו ומוע וס ונגז 6לכ'ףסכודב סי עדו סכו כח לנסר כי 6וסס שכ
 ₪56 69ו ספק ועק כמ םכ רכד 6תעמכ ןכוכ תר "רחף: דיקפר ן6מכ וו56 עדוס וכ
 תקלס פט סיתעמכ סופתכ רתכ סונודש סו סור6מ וע 6תכויתב 6רלס5 סי6טסב
 רש 6 ות6טס וו 6 ערוס נס 1 56-פו תפככל כנמ דיפ ןידכ סכק סואק קריספ(
 :סותוסעות ת6 סלסורו 6 עדוס לכ סוכופ סול עדופ) יע יסוד טונס טק
 כרקמ) עככ6ו סור6מ יזיק תכוותכ רסק סופור עת( ןודכ סכוד סי:ע וטמר רתכ
 .פכקנ ןומו סכקנ סונע תנפ6 65 סו6טמ יטכלנ וטפ סיכ םב טוכנד [6ע 6סד (סכרק
 ןנכמ וסדו ףוס וכס פורס * סוכמ ופכתו סגר ןונכ 6כוס 60300 6עדול ךוקפו
 סי תוטנס קס סכק 56 "סוכ תגס6 6 עבט כד +לכוע.(וסס דכער ןווכר דודמ
 ספ תרכד 6לד שופס סת6* םו6ס סת'ו רח סכ כיתכ סמ דיפ" ךל 6כרכד 0
 ןופ6 עדוס 16 רק סל =כס ףו6 + (כודכ סול עדו סעכוומ תיפכ6ד סיס סת
 ערוכ !6כותכר סמכ ו\:6 עדוכ ופ כותכ 631 וס וכסו סנש[ ריפסו <טפ רס6ות+טק
 סיכוח סוג *עדומ 6ק (תורוח *תירוסב ועלמנ (ופונכ סו6קד ן6עו6וט חגכרופ וכ
 תכוותכ כתו סול וזמ6 63 6וסו ךוכר ס)מכ סרכנ (עדו6ר מ0כ 0% (כוד רסכ 6
 = כמ 06 מודב סולע ורעתס פע (ינינ וגופכ סק סנסד דוד ות 6 סור6מועס
 סולכקל 6טמ וס 'ןדת6רכער סעכו ףסוד (טכו רז תה סמכ רכע וסו5ד דוד
 רע סיכמ וידעס %תוכנמ\ סנמורוט ךרת6 9פידק סיפורו יכגנו 6שודק (תוכנטד

 ןק תתסר |



 רכ ארקיו
 די לע דודל סיג טוכע6 סלקד וסע סדוסו 'ררמ6  *םנעתלו תו0ו קדכ ןקתת(ד
 סוקו '6ד ןינכ כמוקוס 60 יסוי ר מ "ךתוכמ סער ךילע סוס מכס כיתכר סורכד
 ןיונוט סומכב יוכ0 סנט סעכ סוכמכ6 6סו 36 "סינע ספרו 63 רפי םכ רכ סונע
 טבק מסי סתס עכט תככ טס דוד סכעממ 6265 0 * סכעוזמ 03 9 -סינע סכ רכד
 טוס סות תפוד סירכד סוממכ6 6ד וסוס ן6מ) סתמקומ סוקכיו רככ 6 תכד סרכותול
 ןכ סכמ ןקופכ ףוסל סכ רומפו פכרקכ סד סת ניטכד ןסמ סכפונופ ן6כמ * סכרקמ
 רמו חת יסוו'ר" סומקו6 60ו ףווסוז סכמ סקספ 0 ןעכ דעד ןינכ טמ"סרומוררוס
 סועקיטס סכ רבד סכפז לכ חקלכ6 *סוקקוס סרק יחס וזע עורזבווכומוב לי עכטב
 3כקס סו זס רכלסול לויד! ס5טמ וסט סונכב נועל 6טדומתמ0ד ברד תיס כד
 6כודו סוכוס רבעתס סיר6מ ימק 6תמולס 6תכוותכ כת *6 סולע (  סעסמו 5 )
 <יסו .6נרד 6וסס וכב) ססטח סוסס ימרת0 כת 636 'וונע יטסמ (לויונע לטלמ
 סכוטק סיעב ןודכ ספמדק לגכדב טכתססוסומכמל ןמדופ 0רמ5 6גרד 60 יטחמל
 (נומו ןקתתלד ןויכ' ןוברד ספמסנ סינססד דע לגרד נע'\רד ףיסול כת 95 רותו
 ממד ןווכסיכ ס)נכתסלו סכימוב ףמכססל סמופז 060 6 סו'ע סכתפסו סילכקל
 סוד ינע ומכתש6 %לכ ןודכו * סוקמקו5 60 סבוטתכ סומת 0% ןודכ (ססימיכ בכתס6
 ונקתתסו סויתס6 ןידכ םכרכד סונע פורטו סינתס סכוד דכו *  סונע סירס סכוד)
 *פו7 (וססכ סינע ומכתס 50כ ססד טז 030 כ סכומי םמק וגכ סיס 0
 '1ו\ ךכומו סותכ דעו = "סיכןווכתי לל\סכ רכד סכווכ לכ )מ ס5105 ןרטותמ וודיו
 וס ןודכו סכיד סילז סו ףכומוכ 006שמ סננכקסל כיו6 ץערת רו ךכימי ככ ורד?כ
 : רנו וזע עורזבו מומוב וי פכטנ ביתכ סלכ סמייל סככ סעכ דכ רעו = 6לכד ספוק
 וכו" גורתס סר 9וס ן6מ-רדס ץע ורפ"בורמת תפכ רדס ןע ורפ כותב 9תפ סדוסיר
 ץפ ורפ תר ס תלו |פכמו ןסכמ סוכרשמ תו6 ןופוק סקכ-ססו וס רדס ץעמ גורת6
 סקכוו סמל בד 0 ןמ מקל 50 עלכס סוד ןכוו כיתכד סכמד זר 05 רד
 .ףרק6ץע 'ד5ד ןנכל -רדס ץע ירפ סוס 6דו ורטכמ רסבו ימכטת סנע בותכו םדס 6
 ןועבס וננכתמ6 סיכיןיכס ןיעכס) סינסד סורטת תפכ | סדמסץע סדטסיכ בותכד
 6כקל ק יסד ותיפכ 6דב תופכירסס דעו סתתו סלע רסחתסו תמכ0 סדו * ןוממ
 ריכטר קבזח 8ד ררס ץפ ירכ רטופ וו רי טקווד ץר(יכו בימסכ לכ וכ רסס כס
 יכרכתל) לוק ס\ ןוכסו ןיכס 'פ לכד ץוךכ סמעט יפו "ןורטס לכל ןוכס קילסוןורכ
 סוסה ופכקל תיפכ ףסד ימה סלכב קכזמ וכב) וטקד ןסמד ןיגכורווע לק 65 וסככמ
 תפכו בותכ 199 סורת תפכ רדס ץע ורפ * סדכ 6ד רטקת6 ד )עו נועל תופכד

 פכזק 57 תסו 5:6 והוומ ףסוסמ | *נגנב תסמחנ ןרס6 תחסמ ת0ז ביתכ סורת |
 וז תחממו "*רככ לכ תלו טופס סבזט 6 תפסו ביתכד ןרְס6ד סדו לע תסתד
 תס סוככוס ןתב חה + 6כרת6ו סכרבתסו יכרתסו תסמתס וס)כמ 0סד ווככ תפסו
 ןומזד סכנמל 036 ורוזט 0קו6מ -רתכל ןינמז סעבסנ סמנו )כב רח סכמז חכזקס
 ןוגכ סכלמ ורסמ סו) סרמח ס"דופו תכ םכלקל סו) סוסו וסכ קסעתסו ןוזיפפופ
 " יסנכב יוטר וו לכ. קילב 6 5דפ +טקרפ יתרכ ךייח ל םולע תסבס6 (5 ןיזיפסוס



 "סורק 5כלמ) חכזמ רמ6 *  6מלעד ןועוס) 56רשיןוכורקמ בקר 6מויו סופוו לככ כ
 ףול ןוככוסו 6עווו ימנו לכב סר *ביסו תכס סמ )ו ופופ ןוכ6ע ופכ תצו וסנפ)
 .ןועבס רמ6 יסוו 'ר * מיג לכ ןיקלופ סעכפ ך3 ןוכסיו ך) 6כרכל ןי(לע ןיכוזו סעכש
 .ליוג לככ סעבס רמ6 סלוסו ר "'גחכ ןומר תמר סירפ סיעכט לכל 6מוו לככ ןיקנוח
 %תוכר חטמר רתףמ סכרכתמ ןועוו סעכט ףוסנ ו וסנכד רתפמ ףכרכת6 ד ןיבכ
 ןמ ןסכרכ ס5 (מייספ ןינכ ןומנ\ סעכס ןומו6 )כ !וכקכ ןוכמ\ סעכס רתכלו כת6
 רע 6מויו סמו לכב רודת סכרכת6ד חכתטס קיסכ נורות רובכד לכד ףפוכמ
 ומויחתסו 6דפכ ןוכמו סעכמ רח סמו ןכו "זכר עוכממ שכרכתףד ןומוי'עבט
 'סנע ןיוורכמ 'טוו ככ" ןרמ"קדכ קספ 03ו קופכ שעובמר ס6%ע רתסמ רכב |סכרכ
 .תסככ 6ד "סעמ סרני סרקע דע: ס33מ6 סיככ תכרו סעכס סדל\ סרקע לע ןירו
 סנ)מ6 סוככ קכרו = 'ספלע ןכמופ) קולסו 6עוו לככ סעכסמ ץכרכת6ד 36רפו
 6 לכ ןופוסו ןוטעמתמ רתסלו כר ןכשופל ס6מדק +ץניכ ןיסלסל (עע ןיפוס ןו6
 6ליעמ ן6כרכ ןוספ קירש ןוס) וכדמ חכזמ לרםיד ןוסיכיפ \ע פכמ סכזמ רצו - סווג
 ףכע 'ג םדס ךכ ןיבכו ןירטסןורתנ דופסר 6פירק 6כלמ 6ד תוכע ע נעו :סתת)
 .סכסמד ןומווק ןירת ןומס ?חניכרעו * סרטס לכ ריח6ד תוכע ץע (כערוכעתףד
 גור ת6ירתף 60ו + תתל 5דומ5ו סלע רוח 6 סורעת תופכ - סורת תפכנ ןוספכ
 ופסל סמ כ יסדו וסכ דופסו ועכ וכס סורת תפכ \ סוס יכס'וכנ'ד ןוכוכ וב סקפכ
 "סוד סכומ 35 06כ0ו תתפוסוו'\ (ןותפפס ) ןוות6 6כסמו ףקפכ כסמ נע
 ןוכמזלו קפכיד רסב וכווסו דו סור םכזמ סנוענד חכזמ 6וס 67 סודל6 פכזמ מ
 (ןקכו 5יסד ןינכ וזפרו ףכוד כסמ ןומלע ןותרו דער וו סכזמ יכפלמ סק (לכ וו כז

 "סע סנקקול 6ס) שרטפ ו6סכ) 6כטס י6סכ

 אימיחמ | איער 'ב * רבו לעמ לועזת וכ שָפנ
 ומס ךולכ םקץסכ !עשס 57  אךוקפ | סנ"קו6 פס רט( קחו

 סרומכ וכול זפכ סתוסו ביקכ'וסדו שפכ |
 תו ביתכו 'ךור36ו 26 סקס רורכב
 :ענקס ףכ ךותכ סנעלקי ךוכוו6 םפכ
 6קטוס ןומ .תוסד סונקודכ ןוכו6 ןוסכו
 6כלמ ומודקכ שידק 'קלנק סכקכ ססלע

 6זודקכ וסוימרג יפדקמ ןומוסד ןונכ
 פד קעסכק דקת ןפ לכו" ןוסוכ(פד
 *סוטודק סתויסו סתטדקתסו כיתכד סול

 ףםוי ןעוטעמ תל) לסס םעופ) ןרק
 לכויס ןרק 57 ססיליל םעוס | * ו רק *ןיע
 סלפ בילקסל רפ ףןססל סוחנעכ סוסל ןרק
 ןלקס פוככרק 3כק 6רקע ןסו6 יש ןופלכס
 ןול 5פ%עכ סיעור תוריפו לכס סלועלפ תייק

 ' כע טס

 סונוזרקענ ערלמ סוערג םדקמ ץכ רכ
 סנס +מודק <תמכ סול ןומוכנמ סול6קד ספודקכ פס רכ ז7קתס דכו ף)וענמ
 סוככ כותכה ספכ סכקנ ןימכ ןגרק%ה ןונ6ו *+נכ תורו ןודכו * 5פרש תסנכו סלסד
 סוח זפס סוקושו סוח פפכ |רפס 6נות בותכ חת *סוקקנל +סנסכוד50 'וו) סת6
 סץכ 'תוכוש ןופת+ו סלע פרופקכ רט תו 6כ)מ דוד תורי 5קנומ +וסטענ "סתס
 קת םפכד סוקקו6 סס) -סווקס בורככ סרורכ ימדל ץפכ סתיס) ךכ ןינכו רזית(ד

 וכ < |



 ו | - ארקיו 0

 וו "סע ד תורו תורוד [6ע סוקנומ ס(כו :סכקכ סמשכו סעמכב חור תורכ |
 ככ וסומ' ערה סמנעב ןכט לכ ןוד 6מלעכ ןפכו 05 ןוסניל |6מפכל (ייעושר ןוכ03 |

 רתע ןקכמ6 פו 6מלעב ן+טסו ן\זסד עלקס ףכ ךותכ סכע:קי ךוכוו6 שפכ 66+ = =
 לעת וכ םפכ רמסניר שק + זוכו (תיכססמד +רטס וגכ ןכ6תסל) סיכ 0רםקק) |
 ןיגכ ספג יזיומ ןוכישנ + 2כת 0 63 לויע 93 6טודקכ 0סד *9מט"י סדק "יכלעמ |

 ככ כ סרטעתמ דכ םפכ סומק\6 6 רט קחכי ר "ןכסעםעו וסכ ןקכדתמל
 ('תכומש רמס רוע "כ רשקת0 סכד ןיבכייפד סרורכ ירקסו רטעתס (םידק
 כ רמס 020 'ר "לגו ךלוסס סיל36ס 650 עסיו לסט * 6כטכ עסכסכ (לטכ דכ

 ( יממוינכ + ) וסייננגכ יזחת( 6ט:דק 6מסו סר פכ ריטעתיל ןיגכ פרטע דח דיכעת6 |
 וז 56רשו 6% ונס) ."סומכס ןוכ ודוד ןכ רעיס י:עכ סופתכ ירק 6תעמ 6וססכ |
 ןו 6 * לר: לודבס וחככ וומפכ ךסוסוונ ןכיבעה ץוס (דו וסיימק ליטכ ס6נע רח
 סו כז * םוכנ) בט) סיכ עו6וןירכט רבתי ןירוט רבתפ 0תמיסס ךכ ןיגכו = "קסכ6
 ןממ ףונו 3 סורב סנו מס וע םר רקס סו 66 ככר קלע ז ק* ?פרםיד ןוסקנוק
 6 חסד 6כרקל ועב ד שר רח יכס 0906 * סוס (םיכ סכיו שוט (רטס יסד סימס
 וסו6ל (כווג ?וססכ סיככרק ש פס יסיכ קםעת6ו0 סכ(יסמד פור סיגע רכס
 זורע סכ סכוד ן6מ תוסו סמטככ סכוד ןפע 2.0 ןכונת חס שר רמסנ יסיכוטמ
 קכרת ספ 6 רותי לס פו רועי וכו 0% מ ו( ס שפסב 6% יכז 65 | תיסניפורל

 ןועדומו סוכ ןקכדתמו ןיועס ןישכ ןורעס ןומי6 כ וסיפדכנ יכסמ סכטס לוססכ |
 ומ ספ וסיוחפו סוכ ןכוימה ןוכמזלו'טוסק ןוסכמו ימודכ ןוסכמ מנעד ןופמ'ןמלחכ סול
 טוסק ונמ וסיימנפכ ן6מחד ןוסכמ יגיע ןומוס ד לעו * סונחב סול ןירע:ורקס
 תוס ןישוכ ןימיז ןו3סכ זת = כירק ןמומ ןולמ וסנכנ סיכ ןקכקמד ירטס (וסס ןינכ
 ןוכוס ןוסליד ס(תת סגרד *0מוו6כ יתד לוסןוסנוד ספנע גרד ןוט \ע ןיפ6 ןיגרל

 סלע סגרד תוסו -וכנככ ןיפינח וסלכד ןינכ וסוימלפכ וסכ ןרעכו ףםכ יככב ןכייפל *
 ןוסכמו ןיכידכ ןוסכמ ןולמ םכ רכל סינ ועלומ ןוש ןיש י6תתו י6:עמ ןומוסד וסוונע
 רונסכ ןיינקד ןומיפמ גרד +וססו  *כורק ןמז וסנכ טוטקד ומ ןוכי6) "טופק
 6כתתתסל ועב םפכ (סיססו םפככ 050 רותו וכו לד סוססנ * רותי ןיפיע ןוכיסד
 (עכו +זעכ טספת(ו טפכ סוססמ קפכד סע (קפכ סוכ םוור 95 דע ספור כ
 :ןובור ןוסכמ :ןו:מ סיפ ןועדומ ןומגסו פריוד ןומ:סכ וסכ ערעוד רע ועב 6 0קלסל
 : סכקל ןויכ * חור וכקד ףע סומלחכ רטקת(ו 210 גרד 6נססכנ רותי ןיקיקר ןוסכמנ
 י6\ע וכ ןוכ לע(ו טטפתסו קינס ןירכטו ןירוט רכתמ קופכ חור שנסס חור
 ' םכרכד סרוטק שוס ןודכ + סורתסל רדסת(ינ ןיגמ ףומוסו עדיד סמ עדי ןויתו יטידק
 ורווככו לוע לועל יקלס שס סנוטכ סכקד ןויכ = ס) ימקו סממכב וכוד רע סמודקכ
 < *ננקל סרורנב ןרורטד (ויקודכ ןומו6 ןוכ (טספתמו 03100 ספ יככעמ 03 ןוחתב
 'ורכ 'שדק (תלייס רעתס דכו ססיע (ינוו ןמ 6ומסתויו סככמד סבוכע וז ןוותו
 >סרפכות(ה דט'תונוסכ 6פיזת סורסכ רכנע'ו סנ וכל סלכו ?וסס סקו 6תחכ ןופכ
 ו6מנ "לסמל סטופ דח שכק5 סכלמ יעק ססוחתסכ (סידק (תעיס (יססכ :וזזג
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 ארקיו
 וכסת 6 (ןס לעכ ךורט דעו טופ ס5%תכה סול וכ לוסד ססרכ6ד 6טוס 6ד וס
 6וסס יתס לכו סרב פד 6טומ ירק6 6דו סטוק 605 סכו טוקמ 6 מ סו סולכ סר
 = רחטס תנו ע פ:כמ) רמ6ק דודו כל מק סע רטעת 6 ןודכ %ת)ו6 וססכ ססכז

 סמל 150 396 6תונגכ ורמ6קד %6רפו תסככד סתרוס רסטט .תלו6 לסרטו תסככ ד
 6כנמר (כחנופ יככ סתורוסר ורסמ 6תמסכל ירסמ ןוכיס וסכז םב0 = = רבו וכתכזע
 | לכד :תורו(כ ןלכו 9 ןוסירפמכ 6קכדת0) ןסכז 6 סוביומ ןומו6ל יונ ודק

 סרטס ףוססכ ןוסנוד (תוקכדתסו* סמסככ 6!וחורכ 63 יכז 0) סתורוסבוכז )ד |
 דכ סומו" סטודקד קוק סול תיל 6מודק 6כלמכ נוק סיג תיל 60 ןופיכ ןומוזד
 ופיקת סתופינמיר6מ ןוסוכ ןימוז ןוכוסיכגל 6וס עדומתס6 6סד 5מ\ע וסע קופוי
 רפו נע ןומעל 50רסו ןוכ סמ חת -וסיילע ימפרמ 5)ד סכסינד 6רומ7 יחולס סכנככ
 יעכ וסוסו פור יכקינ וע וס :וסולע כוס 6גרדכ םפככ 536 םכ רכ וכז לד בטס
 .תחמ םפכ תחת ספכוכקד רזנת6 ולרכ ועל ןייכק 3 זפע ןומע לכ6 < סמסכ סקמל
 וסל ונו טיבט סיפכוע רותי יכזקל יפב 65 וסיש וס רותו'גררב ימווקד לרטוו * סרח6
 ותו ותכ סולע "סורפמכ וזכס (תורוסכ לדתסס סו ףתורולד ודוקפ וטנסד סכווס
 = .ןפכז 03 טפכ (וסס ןיבכ רטס !6סכ ןקכדת ד ףסס ככ תו חו '[ר6ס ןמ סו6טס

 ףוסס יש ןודכ סוכ וקכדתמו וסוינע ירס6 6כ6סע חור סוסס וסיינע כעס דכו * רותו
 וסולד ןוגכ וע דפ וסול סוככרק כ6סע סור 6וססל .רטסמ ונס םכ ךכ וטל סט
 65 יתכ "סו סורכ רזעל0'ר סי רמס -סוכוס לע 6רפכ) לרטס סוסס ותסד (רועב
 סרתחכו יפודק ףיס ערד ןיגכ -ךקמדס ת6 סמטת 6)) וגו ץעס לע ות)ככ ןונת
 ורלטד לרועכ סוססד ןווכ 6כס ף10-6מודק 6ערסכ סכתס6 53 ב6סמ פור ורספל
 תל תופי לס" 6סדוק רטסל סו) ןובורקמ למ 6סרטסו ית0ו (כ6סמ חור סיגע
 סכקד 0תמס * 669 כוכס 6מ6 תו6 -וס סלכו6 00 ךודל וו וכ כותכ "ורב תתלכ6
 ידכ ילטכתמ ןומופו סלק מק יתרימ ןורפסטד ןוכסנפ תוס חתו * 6רקס 06 כ
 600 960 'קכדמד 606 סכק ןועז 6תתל < 0נכ6 6מ6ד סכונוככ קרוס סוסס יעויס

 ספ0 פו 0067 סכוסלט סוססכ סרטס 6וסס !טכתסו לרטס סוסס לכל ונסו 6
 רכעתס ןגינסד פור וססכו סולע סון סיככרק ברקמד םכ רכ סוססוז )עב סיס
 ןפ תולויכתסוו ליטכתס 6לכ ךכ ימובכ רפכתוו יולע ףורסד כ6סע סורר רטס סוכ
 5 דפכ וערע( יסוי רו 6ויפ'בו לקרסכ לוז6 סוס 56 2 * 606 (וסס וכנ) כוסקד
 לכ 090 רמ0 * 36 דסכ ורכקת( (תכיכס יפכס סבל ןיכיעז'ג כס יסדו 690
 לפממ ומס ופיערס מסנ ספ כ חת = :!וזכו תורגסד 6רוטקד סל מול דחו דס
 :לעממ סימס ופיערס - סמידק 6כונוכמ (נפונוסד (תפכמר סוס 6זר סרק יס * וז

 רט6ק סלכד סכוומ ףוססד רטמד 6רטס !עו ותל רטקכ ףורעי ףלכ ופיערס וסט
 ולו = (פכד 6כוומ וסוסד 6ד ןונכ וס ךורכ מדוק) ןפ:מ %מלע וכוע לכ ד לעו
 6תלומ 6י%ת (תוכזב וסלד ןכיכת 60 תלה סות סיעט ורקסר ד רתסבד 6ץוק
 (כסו וס סל דק סיעסנ 6תוכוו %תוכז סקדכ סוגרתנ סקדכ סוקקוס 60 תוכוו
 | 4:9 סקיתעמ וסדו פממ * לעקמ ביתכ 0% סיכר (ית י6) 'סוקט ופיערס

 5 ויתח



 וכ ארקיו /
 וזו סוקמט) * 5קונד לעממ 696 (תוכז ירשו סומס זרק6ד רתס וסט לו 66
 קדכ מזו קס ןידכ וומע ירפסד סלע רת6 6נססמ לטממ סול לוטכ סימס דכד ןודכ
 כמ ןוכסט יסדו ןוכוסד דוסו ככ וקכוכ ץסמנ סקול סכמ ןוכמטד ךתל סיקחס ןסמ
 .סותלד (סמ 6וסס) סול ןינסט ןוכוס ססד קול3 יכס(לד רת6 6וסס) ן6מ) וקו
 קדכ כרכתוד ןיבכ קודכד סברדל סי בסועל וסוווונכ םוככתמ וכיט סוססלכו ף)יעלמ
 לכו ףסוו קדכו קידכ 6ד יקודכ ן6מ 'וורידכנ כמ ןיכקט 6ד לעו ןוסלוד ולזזכ סוססמ
 1 סיקקטו ס7 לעו יסדו סווקודכל ןמ ןיכקט ןופסו רקס סיקול3 6דקכ ןנוודזמ דַכד
 לכו ומסר לכו דחו םומכת סקרו מנע מכ עטו ורפיו תת ץרס חתפת ןודכ כ
 ףסותס סוודס לע סוודס ןודכ מגעביסכ סמ 6סכ וככד וסווכוזמו וגס מפר וכיט
 חתפ "ווד 07 עמסמל 006 סכית6 65 00056 906 ררמ6 : ןסכרכתו ןועע לכו
 ועכר סכ) לכו סתוערלכ חת'ו וכרכ סעכ סיכדכתוקס סרטו וקקוקל וכל רמסנ יפו ר
 סמכ סכקנ 6תוננכ ועכל סטוק עס סדחומ לתתל ס!ועמ ןפכרב 6קרג םָב רכ
 ספלע תורס ןוכו6ד וסנע יקומעכ 6נכד (ןקמוע ןמתד 1: ךותסרק סיקמעממ בותכד
 !רפו יקוקפ תכ 5 לכו יקקופ ן6עלרשי קי וכנ סכס ףו ןיגוודוק מו 7
 לכרכתזס' וסיומוכמ דיבכ וסיסד טידק לרפומ יקקפמ ןומוסד מס 60/6 יססומל 6
 ןכרכ ןידכ סרכ6 ור סע ופססכ מע ובודכ סדכ ובודכ ןורק6ד ןסכ6ןוכוס ןוש סעכ
 ןסכרכ ןיפכתסמ סכס דכד וסנכ מ'טב [6כרכ ןופכתסיו תתל ןסכרכ סיבמ דנכל וו
 ןוסולע קירש סכקד לרמיד ןוסקנומ סכז ןמולטכ פוס לנכ תוודחכ 6וס 5)כ ליעל
 * רבו בתלפת תססוכ לו רערעס תלפת 0 סכפ כותכ ןסוינעו ןוסתומב תוימו ןסכרב

 ןרחהא תא וצ תשרפ
 יררסכ ךתקדכ רמפוחתפ ןועמםיבה = *'ונו סלועס תרות

 סל ל קיס = נו סכר סוסת ךוטפטמ 0 תאז
 יוסמל ותסד סמגע וגב סיוד 6קומדו 6ליעניסד וריטקו וקילס סלוע יס חת רמתו
 6ור סנועס תרות תו בותכ ליעל סלועל פקלסל ןונכו ודסכ סדח 'רוטקכ לח לכ
 סרטס רעפ דכ סתוביכסכ קנס פעבס סרותו בתככמסרות 6ךחכ סכקוכו רכד
 'רטעתסו/תובוכקב (קנס סוס ןידכ 'טסר3 תחת ושוט בותכד סנמוקוסד סווכ ןופכד
 (ורד ונמ סדו סימקה שדד סורמ לכ ריסכת6ו תוענמסכ תרכחתו כומוב
 (ורכ וטלק םדק סננעד סמכ סכמוק6 6סו * תריסכו %תוננכו 0כסכד וערב סדסד
 מור + טלקס חור ורקסד ססתת חור + דחכ ןריטק ןופור לתל ןוגכ סנע חורד
 קוככד חנרסס לכס קת חור ירק כ סניכו סקכה סור ירק6ד ףתועכמ כ וגנד
 ןיחור לכ ןומויק סיכד יססחכ סותס וכוסד סלגע חור * שימו סס(כ ?ולכ רפוס וגל
 טעקכד סורח ךתכלו "םממ חור ס)וע תרדס5ךכ ,וגכו *ןירוסכ ןיפכל לכו ןימידק

 וקתס| ג 4 - כ ד יי



 .ןרהא תא וצ
 סמכ ןוכוכמסו ןיברת ץונופמ וב סמ וגיסופד 606 חור 6רטקת0סנוכיתסויקפתבוז
 סמכמ וסלכ סוילעכ סמלמדבעמנ ןימכרק רסס * סיטדק סלק טכוע ךכ ןינכו רד
 סילק סיטלק ירק 6מסכת(מ ףתוער וג סרסכתסכו רכנוסכ ןוכודד ורפמנ ןירטס

- - 

 - ןוסלד וסיככו סילק סדק ןוכו6 דיו וטל קס טד קכ סמי סעיטכ ורטטתומ 0 ןיגכ
 ןוככרק רמכ סיס וס סומדקס טל ד (וור יטופל סנוע 526 "מקוסד סמכ רת6 כב
 כ סטודקל ןודחימ ןומוכל ןומ6 + דכרדמ ןסכס םכנו כותכ סו ל: שד סדבוע לכד
 67 טמ "סטכנו ורטכ 20 סועכ [פרו טס טדק ודגכ כיקכו "סולק תדקימ ירוקי
 יוטה קס םלקכ רטעתסו לכ קנסל ופדק דק יסיפל מ פקדכ ספד ור 0% "טלק
 וג בורו סנו סנש כד סלכ ביסס 0כסמ פור רכע סוובפמ רקכו דק סרוטקכ
 6 םרסו *יפדופי סמודקכ םדק כ רסקו ףמדוק 6רטס נכמ לכעת לו סדק
 כגכו 'סוסכד לרטסמ סדסד סור קנס וכסו * יו עוטות סמסכו ם70 בותכד רקס
 ןמ רתכלו סרטק 6רטק) לועג סככרק דד וסדוסדס "סכמ כירקווכ סד6כיתכ
 < סעסכ)טד6 סככרקל ךורטכ67 סור וטו דו סמסכו סד6 6ר ככ וסי6 6:כו ספסכט
 < ץר 6 לע ףפועי ףועו ותכ סו מופ וס רבע יכס סמגעסכק סרכדכ חקי'מטקלכ |

 חת = *ונכרק סנוע ףועס |מ סו תכד סזכ סלוע פסו כבר ןיכרקמ וסיוכמ סל
 רטכתסד סמ 6ד 6ור 036 * סכוויככ 6 סורותס ןמ 630 ןיכרקמ 05 ןופוע ןוסוס לכול
 ןונולד'מוקוס 50 ץר6ס לע ףפועו ףוע דק לכו קט סדו כימי ד סדכ ליספ (דכ
 סשטל דחו סימימ דח ירק ןומיסד סלוענ .קלסכ םדקס חור קלקסת וסכו כותר סור
 כנכו 'סטעמכ 6דו סכומיל ד "שרכב 6דו 5שלשנ ףפועו = *3סכימ סדו (מימול וע
 69060 רטס לוסס תל ןייונ רטעמ 0שגסו סדק פור לק5סל ןיפס ןורת ןיכרקמ
 6דחכ רטקתמו קלתסמ לכו דחיוסמ) סנעככ סקת6 תרטקתס) סבומימ סכועוו
 בסי 6 6ככסמ י6מלק ורפסכו = * <קתתשו יודוחלב ק:תס6 סכקו (נתתו נועל
 6קדכ סירטסנ רטקתמ דח לכ *פועב סנכ 520 סרמקתסכ ליעל 6% כותל קוק
 טהקכ רטקתס נכד סרוטק סט רמסו יוכס םרג לט רזעל ר "עיקול 6ס) תוסי
 וסי6 ןכוס דע 6נוע3 56רשיו 653 יכסכד ףוערד ףתוקבדתס רסנת03 םיטלקס
 .רעוככ 6יססכ (עכ:6כ ומינסו 6דופינ סרוטק לכד ףוס ןיס לע וקו 6ס 96 * 6קנס
 דכעמל סנו יעדולנ ףמווק 5 םס *סידוכ ןווער נכד ףוערד עדותס )ו קכדת 6 נד
 טוריסופד סנע'לוקכ 6ד ששר ןפמ"ףוסו סר קיפס <מדק ןיסד ם5ר דכעמל סנו ףוס
 165 וס יס סתסל לכ0-רכד ףוס ורק6ל ףוסדיבעו כספו וב %מייקד סןוותס כד
 ץמיוקתסמ ןוונת יכוטוכו ןירוסכ ןו36 לכ 06 סוססכ ןיכו:וב 105 ןירוסכ 05 ןותוער
 לכל ספשיתס סלע וער 66006 עדו )ו עדיד ןסמ 6קכדתס) מוזס לו וסכ
 רד ןסמכ ספור רכ ןועדו 0 וקלתסס ותסד קלעו סללע סדוקכ דחו ןיס ןישיתס
 םתומ קור 607 םכקחוכ קורכ חור6 6לו כיתכ 6סד סחווכ 07 0נ\ ססכת6ד ספור
 סלסד סור וסלכד כסכל 'תוערו'תרוטד (תוערו'תולכו 6תוער וכס לכד סתויגרד סחור
 יריסנתסו'טקת0 6לכ ודכ'וגרתכ'קוער סחיכ קס'וססו דח'תוער ודוכעתס וס ןודכ
 0% 0 ו | םיתכד לכטכד 6דיכ 6רקס'טס ולסכ תסיסיתס דעו 'ותסר'ןלכ תופי קדכ 0לחכ

| 
 .י



 זכ ןרהא תאוצ ְ
 כוסיות 6 סכסו ץע 6% ונ תוכ סכמיסנס ססד כס ור + רמל ומכ תסוןרס6 תס 3
 6קנסד 6תוער +9סב יסדו וגמ סינ סרכע6ל) סער סכמתמ סנס 0דקות6) סמ
 םמייק וסוקומרכ ומ פסו סרק ןמ רכעת(נ ןיבכ ןרקותסד ןוכרתומכת ופסבו ועל
 סותס סלכ 6רקי6סו - וסייע 6ט9ש) לכו 65ד ןוסיר6מד 6תוער ודכער כמו לכ
 ספוט סור 073 5פרפס)ו 95יע) סדק פור 0ס) רטע 5 סלמד וכ 5
 סי וופכדכ לכ סדכועב 67ו"ןרמסקד :תוננכו'תוערכ (ד * 6תתל 6תתל סול תחכ)
 "כ סמ קור זע ד וכ "רמ9ל ומכ תו ןרסס ת6 וכ תכר וסוונע 6פכומ 6רק יטסע
 טוס ק3ס+ןס רמס) סתס כותכו'רמ 65 סכס כותכ' וו תסרו ורחסד 6תת6 67 רמ6)
 סד6ד (זרכ סלכ 6כקת03 מוזס סכסכו ת6 6)כ ךכ ןוגכ * סווקנק סו ותפס ת6
 וקרול יערי ןונו6ד יתסר 6מלעכו ןיד 6מלעכ סויקידכד ןוסקנוק ססכז = * סוסו
 וסב ןיפס * ססי!ע ןסמ* ווי ססינע "ייכיתכ וסיינע טוטק םר6כיינוס) 6תורו6ד
 תדות תסז כיתכ זס סת | *ותסד ףמנעכו ןוד (מנעכ ןומיוקתו "ןופו" סתורוסד
 יספועס * וכ 67 תרות פז :סכוונ י6סכ סוג סכמיקוס ס)ועס סויח ר מס סלועס
 טד ורקפד רת6 דע תוסו קדכ 6רטקת6) לועג )יעל 6רטעתמו 6קנפ סוסל
 %תוער לע 6קלס וסוסד סער סכמממ %ד סלועס ' יכ ד תרות תו 57 *סימדקס
 םכ כל סו) תסוטפ6ו לכד וס * סנועס וס * טוזק קר סו ס6טס6) םכ ככ.
 סדקומ 3ע ךכ ןינכו ססנס65 6תכוד סול כוסות ס לד ןובכ 6רוככ סול 0דקו6כ ועכ
 לע * 6תוער סוססמ םכ רכל ס6כדל ית6ד וכ ד סלול ןסע == ס)ונס לכ סכזזסלע
 ןילסע 6סד וסוועויקכ וקוק 057 ןומו6 925 67קולל רתס רוכוד רסכל ןינכ סדקומ
 '1ע-ךירטכס טונו 69ד ןינכו " 6קלפמ ןוסיכטנומ ורכעמו קוד 6 רוכ סוטסכ ןול
 ופ 5קלס ו5ס סופכת6 דכ 6ד עו = 6ט)מ לו 6וופכ6) סלונס לכ תכזמס לע סדקוט

 ₪נופ סט 6ופכתס דכ סולוד וקינס 6סד (לוע רטעתנ 6קלסד סטדק פור וסל |
 חורמ <רטס וסס5 סמרפל סככרקד 6זרכ ןכועכ ךכ ןינכו סכמ טרפתסו לרחס

 * פלוע) ןקלתסת (מדק םורד ןונכ 6קלופ ס) כסושלו םדק
 0601 רמ6ו חתפ 000 =

 ירו וכ דקות סכזמסלע 56 0 |
 רעכו* יסמ6 וכ דקות םכומס לע 800
 סכסכו * רקככ רקכב .סונע ןסכס טינע
 סכוד רתס לככ שח ןכיכת 0 "6
 ית6 5ק (כועוד ףרטסמ לכסכ) נס
 ןמדו 6 ס) כסכ 6סד 6כוד ןק סוס .'קיחר)
 סדקו6) ועכ סוס כסו ןיקלעל ףכודכ
 : ןסכס סונע רעכו כותכר 9מלעכ סור

 למס יטסמל ותסד םכ רכ פונו וכס
 6תוכוסנסכ סיערג דיקנס סוס טירקל
 םורד 6רטסמ ערסרכי) * ערס רניד

 6כ(סמ |

 ארוקפ
 "אנמיהמ איער

 סלע) סטפסטכ סלועס תוסעל
 טמס סלועס תרות פלו רטפס

 מזלו לכול 6 סכברק לע ןותקכ וס ספל
 ' סתוטו לכוס שס " לכוס ומולו סתוס םס * ספוס
 ומילו לכוס ןמו5 ₪6 < סופכינ סיס לכול םל
 .ל ספועס תרות תלו ןוכיל ןסוילכק3 - סתומ
 לכ* 'ג כועס לע סדקוע לע * ב סלועס יס
 סועקולו * ס וב דקות סכוטס ש%)* 'ל סלילס
 %דו = > סוכנל 6קלס קלכ סלוע .ןיתימכמ ורלמ
 סוככ ס6כמו לוקו קכ מ סוד ופרמ ס-ס ססיכ

 65 -וסו לכוע תכד רול = >ת3כול םלכ יי <
 סתוש 3 4 6 ייל



 ןרהא חא וצ
 חור סוכ ירש 60% 6ות0 570 כ6סמ
 סוככרק ןפדומתס ןונמזלו :ס0םמ
 וע +כרקמ סעכו סרטס 1609 (ותחד
 סנו ונתשס 03\ *  סוג וטרדכ (סכרמ
 6כ רכק ןיכ 030םמ חור סוטס לטכהס
 6ט0קכ 6 סוכמ יקסד רטס (וססש ןוכו
 סב6םמ חור רעכמ 680 6וססד תכרתד
 ןווכת סדכ סכסכו  סונעמ ןישוכ ןיסוזו
 .סמלעמ ןיסוכ ןיבוז רעביד 9% 6 סכקל
 69 ןימלעל סול ןוכערי 03ד יעכ 6 :עו
 6'וס רכתל סינוד 6 תו נימ לח תי
 6% סר נעו מלעמ ססיכ סרפס כ י\תד
 רקככ 606 סונע רדסו סכסכו .סככת
 רעו סילוד -טס טלםד 6סמוכ רקככ
 ( סכיד 50) קלע 6תסכל ןיבכ 6מכעכ
 : 6מלעבירעתמ 69) ןיכיד ןייפכת0ו
 < 006 )26 006 תי ןכינת 6ר נעו
 0:0 > רקס 000 6לכ0 6לועפד 0
 6ד לעו > סרס6 606 סלכ( 60כרמד

 רדסמ (כסכו ןומלע) סככת 65 07 060 |
 י 6זוולככ סוכ

 6תולה ןיסכרק ת5:וסו פפורו'ד ןויפ לכ סוס
 ןומופלתירו ד יטז פ ןוכיס ןיסביו ןיספ תלכו
 * סופג סיגעכ ,ומיס ףתורו6 יורו סיפכי סיבעכ
 תלבוס רועו * ןוטכי) ןוספ תלכ)6 ₪6 106 'יס)
 עונמ לע סתולכב ןיברק ווקד ץוככרק לכ סימל
 .6פולככ ןיכרק ווסד ןיככרקלכ ןוטכיו "  ספש
 ספרס סלוקס וסי6 י*ס) * ססעת 63 תונע לע
 ןומוס ןיל6 = * ססעת 65 תוכפ לע ךכחי ברס
 69 סמעהד ןודנקפד ('קופגר סכיכסד .6ימכרק
 יקונכ ס ומיקת ןומפ תנ'רע ס לכקלו * ססשת
 סכוטת יעי ןומ' כוע ככ לבקלו ירופכד פעויב

 . סלרקכ ס לכל ןיימע ס רול לכקל ס
 סטפסעכ קשטמס עוטעל 67 רב ארוקפ

 רעפעל ןות5 סיפרועל) סילכת
 סלקכל ינפ ןוקמרטלד ותוקס ס: קל תולעק
 ברע ןופולק ןופ6 * סכלס יסולל לול 5תרכ
 6קורפ 6ל) ןוכית ןופ תילד ןישכ ןייסוק כר
 ןורספו .ןוקתל לכוי 55 תוועט רעתס וסוילעל
 לכו * ןוסכ וקית רפתס 036 תומעסל לכוי 5
 יפד לפס וקית וסולו 6רטוסל 5רוסלָד וקיק
 "טלעע וקופל יתפד לעלע וסופל ןןכ רסמ ןוקת
 סכשמפב סלע ךכ קוקס רעולכ סקיתס ילד

 תוננספמ סמובפ ךלע קב סדוככ לכ דטס בסו ןונכסש ןורקתלד סכנסד ןיסיכל ןומילד ןייסוק ץימלו
 סעכ .יכקמש קספ סוט רסחילו ןיקורפ קמככ ןול ןיקרפמו תוקספ סעכב ןול ןיקספ ןותשו" ספוכל
 סוס ק פינ זפט יקווול) * ,תוכמסל 5כויט ןורסמ (ןס ולסו * ןוכקתע ןיס סכסמס ןש רסס סו וטו
 לכד סעיעת"סעימת ו קרות לעכ %סו רסס יסיפ תורול דכו ( יו ןיטובל ךוקסד ףכעול לוסס 5ע סיב
 ןט רסק ךילו 6ססוכלכ עועת"ךב ןו> סועו ותוער ספי ךנכ לסס ןידוקפ םעכ ןוכוסל ספובד ןורב6

 6כעופ סרפד תוימטעו קוקספ רפסכ תכרועע סל קכטתו סכיקמ סכמתי קוד סול ןןרמית 5 סכטמס
 .וקספ קול ופלמקמ 'וכופפ ןילכ סט כטקייכ יקכ וסוש ספד דוזלתו תוכוקס סמככ ןיסובל ךתחמל
 סכלט לכעו (וססכ ןוסל7 תוקפס ןילל לכ ןוג קורפו כול וויל דע + קורפ ןו5 סכסס (כי ץייטוקנ
 וכול סיתולכו סב סויחתל) סנס בעכו 6םיבלב (פונכ *לכב 5טולס סכלמ סדק תופס "תר יסוד
 קמ יסדו וכפל וסלכ וטק * ול 5כקתל סול רדשוד יקב לימלכ לכמולפ תו ןימטופ ול -סלוע תירכ
 ןע ךליד סידיפנפ לכ ךליפו ןמתטו :ומוסע סרות לכק ספט ךכ רז( לכמוסמ +וער +כמול (יס
 * וסלכ ףיס דע סופוככ) סיכקוו סיכקופ עסוסיו טוסו קרסו דסס ןורד לכ ףיס דע :עסיסו
 = וס וכס 367 ןונ רטפ * וסי36 כוס דע מופ 6 לכס רק( סכוהמ 607 (ס+ ןלט ךליד ליומע
 /סו87 ספל ל סיסו פנס ןרסלכ רעת6ד 6כוובכ ןסכט ןרסל ןכ רעתס סי\עד רכס ליפגת וסיפד

 "תירס | | ְ



 זיכ ןרחא תאוצ
 דככו ןומלקכ ספ דמכ ףמווסיכד ןונב ." פעכל (תורו6 יסיסל ספל סיסו טורכ ועמ לכס יו6
 ןיפל ךורעוו 607 כנתככס ?פירו(ב ןושל דבכו פעב 9תוכוסב ספ דבכ סכק 5 סיקוי יכס 'ןושפ

 ןו +קרפלו תיקפס ןילל לכ סכקתל יקוי ספמ ול סוסי וסוללו = וסיל 653 ןועקועקפ6 657 "
 ספועמ : נהר לכ לע עקילס ףתופנכ סנפס "סדסע תוטל סרב סליעס תרות פלו = 6כעו סן |

 לסס +בומיל וסוסל סב55 סת סל גקילסו סכלכ לע תינע לו ליס וסע קונכ תוכר לכס
 יופוט ךכ רז'קס 6ד ןונכ וסדיב לנפ רט רט | = ספ םכ סטכס ןטתפ סירדו סיכמספ סנורס סיכד

 ספ 95 ספ ךכ רפת סע לש 5 כ דכ) * 03 556 ומילס ךל 5סו 657 ךשיל סלכ ןינכ טס ןיטיפ
 כורקכ סלעב סע תדחויתמו 5ססוכלמ תטספתלר ספכד לכוונכ סלרמ" קודוסב 63 סלרעו וב רבד6 <

 תודיסב %לו ןכטוסב חפר סלרעב וסופיפס) * סכמ < רב6 קסיסכ 5ל) סליל סירס סעלכ רשע
 *;ףוד ןקסל .55 רסכ בירקכ ספכ ס5לנקלפ סר5 תילדיליככ לכוס ןוסכד סלוד ץיפוכל ןומוסל
 פככל ותטלו סר ןונכ * וטסו" תו 65) וקסל) סללס סיעור ססיכפ ויס! ?סכ סייקו לכו 5ןססב

 ןכס לכ 3 רשיד תוירע ס:קד תוירע ןומילד ףפלעע +שיכ ףוסוק בכ כבע פס סמכוכרע רכעקפ
 רובכסועקופד סעכ ףתורוס >ץיוכ ס5סכל ךורכ וסויכינבה ליל סכלסעו פכעוסמ שיער ךליד ןוירע
 ובכ 5סרש לכ סוטקולק טפכ לסרטו 639 סיכלע וכו פע5עע ןורבעפמה לע כבד רתסס סי6
 ןומוו קיתעב תס6 ךורכ (סעיסע לוער = "רכל רוקס סיכנע דוככו נעו (וססכ סס סיכלט
 סלוע יסדו .סס ןופרוטס) סופנק סכמ .(פנע .תעסב כס 60כילפ וטספתפ7+פכעכ מל ןטתפל
 ןיזנפס .סוופר כ-6 (פיסורטע וסופ סועפס מיל ןסכ5 לת ןומו ץיקוקפ תלת :ססלו תסטמו

 63 תוועפ רפתס סולע נמ לס ןוטסרס .כוט סוי נגס 950 יט" סל ס*טדק 6עויד 6מועברב5 לכל
 רכל וסי6+טס 5עעט סמ *סלובל בכעמד קפטס ןסוס פסו תיכעספ לכוי 53 ןורסמנ ןוקתל כול
 רס6סומע ריב טורז'ת"ד ריצס "וסספ סלועמ סרפתפןפ6טס ססכתל 507 ןוכמולו 6כקוכ קסטס
 %בס ןונכ 6תעכמ(ב יולתוסיזו ןלכמו ןפכמ דוס6לןפמכוסומוורקכ דיספ יונת סט = תסטחל
 6כווט פיל ןיכסוד לע וסייוורפכ ליספ וסופ ינלק סמל יכס ןמתמ סיל סילפטווסילש סביס לע יונת
 תוכרסכ ת6טחו סס6וסול יכסל 673 57 סנכד ןירבל ןוככקתמו ןמקמ סרפתיו סולוד מוס סיניד

 וסו6סס = (פדוקד (םורכ לכס:) סלע וכב) +קלספו (סרפפ סל ןיסיכמ 6פ\ ס6ולכ ןלוסלל
 9"םעפ ךורכ 6סו = ' סיויק םיס דסס רכו סי קפסוכ רטתסו ספועפ ססס סוסו בוקכד סלוע5
 רע תו6ו לועס תילו נלטס) לח סיוע כועםוכויסל ל56עטל וסוס ריעס סימול סוס כוט 0
 דח6 לכונ תילכונ סיריעטס ומס לע ןכס5 ןתמו בינכד וכייסו לו*של דחל 'כועסו וו5 קס ריעש
 סירטפ ןיכו<לכ לוטמד רבכ סרו * ריעס סול וטעב רטפס רועס לןססבנ ."9ןפןעל לסל כונו וול
 פכ 5 ויגע רועטס לסנו כיכר ןמויסו תערכ ומומ %כו תוספס תולופ תיעוכעב6 ןוחס ןטתפד
 וסולו סיס ןולכו 6כלכ 6כרעל םרפת%ןידכו 5כלוסילד סת תוכוע ןוכולו סכוג ץכ5 56 סתוכוע
 יעסכ +קד ןפתביפמד ןותיכקמ ירסמ דס = * סת טול בקעו יכבל לקס לק כו ןוכוק ןולכ קככ
 עפטמל סכוכול רתב %*שמל וסר יל בס .(סמוסמ יער רמו יסוימט קס סק + ןילכופסוסיטנת ם
 לכעו טכ ווש 5 סינפמ לכו סיסיספפ סוס סרקי ףמיפע קקפכ 57 6תיכולד ךטיפו ןול ןיכוקי 0
 מס ךולכ סיפ רמז וסופ רפס ןסכ וימק סל ליפס 9ולושל כיעפ לס  ךילנ וכ דיעלפי יס סכלמ
 סלוכנ) לפס ןוכילד 955עסו6מועו סוכ דיסל סקיננמלר סדימע קמ 035 = 235000 ליפס ירב

 ןיפדבי 6תוולמ ת5יתטפר ןיפדנןירפ סוכ .ןליסללרפכפ טס רככ ועומד ןורת ןוב ללוס ףפונכ |
 קפל 4 4 לוק |
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 ןונכ סיפיל וספק ןוכיפ טטעפ ₪37 ןולוקפ וכס = * 6ליעל תקרפו קפיעס סוס ןוסכו ' תימפל .סילל
 .וככעמל ,וברס ןוטכ וכרט !לירקנכ6 60רפב ס5 .ןוכבעמל ספיד ןיטפפ לכו ' ספכ סיוק'סס סולפב
 סיוע 6סת 67 6ויסככד ןווס ןוכוסל לקמוכסה יופדגב ליפ5 טכטיל סס6 יכס ' סכָסכב ספור יפבכב

 כרעד .6מס סטפ ןוסלק 'פופטק 5ספדנ לע ס) ןיליבכפו ןוכבעמו סכק יבגנ לכי ןווכזכ ןוסב
 (קנמפ סכ ןרימ6 ןווכוו *6פופנמ ק5ס5 קל תסכמ 63 (תיסורטמ ןמתד ליסכככ קדימל 9כלס בכ
 קיקנכ יונק סטפ וכס 6כיו6 וסו6ל (תועבטסד 0דומע 57 סיננת סכר ןונכ * 6כי)5ב ק0%תספ
 ןיבומד ןיכולכלד תופטפכ סילע תדוככל לככס תרתוי וסיס תסטמ *לעכלו סימס ןוב דוסל וסילכ
 לע .ןודיככמ קופטח ןול6יכס* סכמק ןוקרע לע סירס ןיסו6ל סימל דיככפ לכבד ?סוונכ ללרשיד
 ססע לע ןירוככמ ןוכו6 דכ סמעת 63 > סכוו יפסכל ןימדל סטעד ןידיקפ ןומול7 5תמוכסה וופדנ
 תקוו3 ?סופו סכר מס ךלסתו ספוב יסיסל (קיכולכ רקס ןווכזט ןוכוכמ 55רכוד ןוכומ וול

 ןותופנ סיפכועסנ סיפכפ .וסיקת 67 ןובכו = *סיק \םית ל)ו קנפכו .* סיק פכול 55 ידו לו ומסקב
 ."כפסק ןכלקכ תורסטד 5תולכ ומיקק סד ןיגכו = * סמע תועססו תולטס 9ככעל5 ןוכברקד רת6כ
 * ספימס לכ סילכסתע ווסד סילכפו רוטב קיברער ףתילכו \ סיברעס ןוכ ןכרקכ סחכמד לתולב)
 ןס ןס תוכ6ס סוטקושר סעכ סכ .וכוטק ןומוסד 6תככרמ 5כקל ןוקופכ תלת וכיקתל ןסבל תבעו

 65 תכזמס לע דקת דלת | שא
 רמסוו חתפ סווחר 'סככת

 רטסיניכס רמסוו ויבס ססרכס 56 קחכו
 ןוכמז "ב רטסיו רמסומ  *"וב) וככ .וככט
 וכס ו0מס ססרכ6ד רח רויקו) קחנוד
 קחנוד ג ןוכו6ד תוטסרכ סמעל ג 6
 וככס .בותכד יעיכרכ ססרַכס דחו ווסט
 ביתכו = > נכס ( 6קול) 50 ) סקוחד יככ

 : סח תרסמ סימטס עוקרכ תרסמ וס |
 65 ןומו6 ריתו רמסונ רמסונ סמית וסנ
 ןיולגת6 ןישו סכטסמכ ווס ןומותס ןוכי6
 ססרכ6 36 קתכו רמו * סכוטח במ
 :רו6וסוו רוס וסו.סוד36 רקסיו כותכו
 ךותכ עיקב וטו סוד6 רמסוו : בל טסו
 "+ סומל סוע ןוכ ?ולכמ וּו) סוס

 5ו סמוי וכ תיגסו סכ ןועויסמד ןוגכ סוומע סזכת

 * כע =" סקעכר6) ןומוס 55סוכ6 ומפ ןוכו67 סכככעס
 אנטיהמ איער

 6תורוס 6ד = 'פכוטס לע קו רל> שא
 סלכ םלכ ולכל סכ 605 סכ רטקפל

 סנכע סמוס סלגעד !67) סככת65 |

 :לוכער ןפפו .סונמ סככט סלכע לכ6 סרי
 :.סככמ יכס למ יסיסל- סונמ סככפל סרבע
 \. = *ס76 תטסכ 'וורמ סיב רמפסד סוליד רכ
 יבסו .סכיטסכ ספינ רסתססד יוככ 5וס סיפיבמ
 כ יוככ סילג 55 רתסמ 6עמיכט קולסד ןפמ
 הרכע יסיפ ביססו רקס סוסס) סכיטס) סלועס
 לטסמ סונמד וקיפסו סתרוכב סכופ יכ סחפסנ
 סיעטכוןוסכ סייק) סככמ ןוס3 [כ60 יעל
 ומ תיל סריקת ורסמ וכנפ9כ6 = >ופלו ךספכ
 ןווכ סעככ סל ןילסכל ןוסכ תימליע סייככ
 ןופייקד סעוכו6ל וכטו ירקפ6 רוסד 6תיכוסל
 63 :סטוי) סליל וסויכנפ וסוס סרית ןכככ סל
 6תיכופד י3טכ .וסוועופע ןיפסד ןסעו * סלי

 ןוסכ רופסד .תורכס קס ךתינעסכ ןונכ סל \יכירעמו קלעב יכגל סל ןורדפמד סכרעעס ןםע וכוס
 וסיפד סםעכס יכנפ סכלט רעתי סליד ןסע לתירו6ד תכטקס סבכעמס ןסעבו ' ךימת רכ .פילעס5
 לכל סקססו רתכלו .ץרפס ןפ קלעו 75ו רסס 9כלמ פכבעכ סתורעתסד סכסער 5כוונְכ םוזכ
 יסולל סקכמ יכבפ קילו יבמ כס סיכגל סושקופ7 סכלכ יסילד סבוכמ ןסע רעתו יכס קמך5ס יכפ

 6הומכ
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 \319 סמכס ןע .תוסכל רעכמ תעל ןיכמ כל תער 6תיעבמ6ד (דוצע 067 \ט יזמו * סמימכ

 ןוכוסל סינע סדקוסב סו 65 5מ6ו כמ 650 קיקכ וסוס סימול 571 030905 %7 ןומולק סכזכ
 טפיבופד ןוכוספסכ ןופ 67קול5 יפדו סונעס 'ס ןטתד לפוגל סילכ6 |ומילל סייפ עד לכטסע

 5 *כע + ועוסכב סוכמ רסד ןוכוספ5סב וו סלכ םלכ וככל סכ 650 סוב .רטתסד -
 65 סכומס לע דקופ רימת 05 דסס 55 קונדסל סורתנפו ןודיפת ףמוילככ ערק = אךוקפ

 : .ןוטפכ סופרוטפו סיסבפ * סבדמופרדמ ןכרק סורתכסו ןםלס עורק סירפכלו סבכת
 סריפסו סריפס לכ שמ לס וסלכ ןריפס לכל ג99] ססוומ ןו5 יוסעל וכירכד סכקד תודע ןומיס ןולועפ
 ופירחתסו סכ וליפכתס ןריפס לכ סכעו 5וססל ומט)טד סדמ סיססו ןוכט ןומויו ץימטוו רתבט לע סבוימ
 < וסל רוס ןונכ סבסלט תפכטס תיסו סדפ לכב יכסו תורוכג סריכנכ סמ ךססכ סדש יסס 2 וסלכ
 ;"ןסיודבוע סופכ זכו קוכמפ לוע ןיכ ןימפת ןונכ סוטס תוכלמ לוע ןיב שמ סול קי לד רוטסו לוע סל
 ומס ובלט לוע ןופ תופ ןידוןפכו לתירוסכ קסעתסד ןלע ססיימו סכפפע קתכטס ןופ תי ןימוי ןיפלב
 %ומסה ןוירכ לכ ולורכפפ סבד .ןונכ יסדו יסופתונמ 9יע פלורקת5 סופט תוכמט ספרפב ס יסוד
 יפגע ולי וסיפד סמוכ תקסבוטי\ כס ותו לכו סלרבסכ ץרלסו סיעסס ודלק 95 לסט סערל)
 %ע פספדב תסורפו סירכמ קסוניב וככ6 *  תופולס לע תורמ וסופו סרפו ספסכ סיממ .וכלמ וסישל
 "גו ספ וכ [כ6ס ומע לכ ן6ר) ססכ) 56זםד ןיירסטכ רטתסו סחיוכ ןול תיפ) סייד ןוירסמ לע) 5תרב
 ורסל נ קיס מיקס וסלכ תירכ תופוןוכט ןועויד קולו קכס ולו ןליפפ תנל ךפע ןלרוו ךיבע רחב
 < *םרפ לכקל כט לע וריקפ ןודכעד ומס לע לכממד סוכמ ןוילתל ןולבע סמכו דבע ןורטטפ וסל
 לכל ךתטלו ךדבעו ךרוטסו ךרוס חמי ןעפל רמפלוסייכינכ וסייע ןכממ סיפול ןיירסמ) ןורטטמ
 - ןיבפו ןורתכ ןומופו ץתיכורטעו שכלמר רבכ ןומוס סרפ לכ כט לע 55ס ןידוקפ ןידכעל מיל
 עותבפה פע ברקס רוסו ף)ס 6נפכ םמקטלדו רטת5 וסייכיגכו לוד ןיפויכ ןודבער 5פירל
 7245 סת6 סימב ןוסב לעד סימככ 6 *  סולבעכ ס% סימככ ספ 67 ןונכו ןילכש יכגל ופירקת6
 :תור)לב ןילדתסמ 6לד 6יבוימ ןומיפ לכ6 ןומוס כ"ס 0ל\סילכע לרש וכב ל וכ סילבעכ 05 סכידט
 ןירכעתסטו 6ע\עד ןימו6ל ןידבע ןמו6 ןידוקפ רלפו ןינפת לועו סרוק לע וסוינע תילו סוכטץ
 " ןמיקפ 1% ומלוכןוו וסכ רע סיכוט סייעו תונימט ירטב ילו'סירכטב סערפל מיס סילבע .ןונכ וסב
 = טעסכ ןכלס סע -עמסכו"ךנמ6 ןב טפמונ וכעבו סרועב רומס ךרוטסו ךרוט סמי ןעעל וסב סייקתינ
 ביכרד סוסכ ס6 * "יי עוסק סמטבו סד6 סיכ סויקפי סרועב סל6 קופת סוערב לועוור רעבלו יורס=
 פיפד וסופ ךירכבססניכ םתד ןיגכ םתל סבל וליכס ילטנ סורל טעבמ 6ל) טופ ליבו סירלע סוגע
 ןידוקפכ 'גטכקלל סיב 6סמספ יתוער סופכסיכ ניסכתלו סומומטנב סול לכס [ר6ס סע ישו סולולע סיפ
 687 ןידס פלטע .סיל עיסוי סלונו דוספ סי עוסוי יי עיסוק סטסכו 076 סיכ סייקתי סיתוער סופב
 סכפ ריענעל םפמ) לפפס וסילד ועוס ןוכולטת בלכל סיב רטפס סונפ ןיכסב סיל טוסטינ סינע טילפ
 קו נר סרותו סעסמ וכסו לכס םןר סיימ קעסכ סיליד נמע כמה סריקו םפכ 6קכלע כט תפירת
 םטרכ רעכומ )כ תמסב סרתי ספטב לוסר ןיטויד פפיגב ןיטלטל ןולבע ןומופל 6םפמג 6חור) קטשכ לע
 ךתנוו 755 סתסר 69 ןוע רמפל סלער שמו ב ןומילד סי לסת סעטכס לככ קכס סוי ןסו67 קידכ
 סור קלר 5ל ןוע 67 ןינכו" ףבוע סילע טילס 5) ססוכט וסיפד תולעס תנעב סבכרפ וסוסד ןיב
 6 פוקסטפ = קודנ וסו57 ס6תיתסל ומעו ןיכס ספע וכלסעו טסו סכ0 ןיבע ןדעע קיפכד רטכ סרתי
 וטקופד סחכ לובכס 9סכפ יסוס "ו לכעב 6לןסל ןיטויב ףטלסה טס תוכלט סרתז םסכ סיד ןנפ

 וסע



 ןרחא תאוע |
 יכועד לבעל וסופו רבע לע לומל ומעב 5טלסר נר דוכס ככ עמעע קוטסכס לכ ץוקימקמ רש
 ןופטלכְ ןיל 6סכמ+סוס פוסב טיפסד טפב 6סכב תולעע סט +סול) = "סכשע ירדפ תיפלינכןגרטטע

 טמפ סורוטס ליל קולכטס טפמ יסו6 חספב לכ3טק 627ב335" ריפסס כבל סמעמב .תוכיככט .תלבש
 ח יכסו "תוכלעמ תוינסיסוסד ןיגכ רוטס) רוכו קכט סוווטיס) וכו יסו6 סילכקל רוטס פנר) סרועש
 יפסכ כסלעימכ .ןוכוס ןפלד ןוסלדפ ןופ קילו סובוט סועיו קוקכס וסירס 6 6פימורטעו 6כלמד וב
 יבקופפו סתסמו לכסמ ימופ לכב ןול סנסעל ותסד 6טלעכו ןוד סטנ עכ ןוסלד לרב6 ןימוסל יומב ןידבע
 סועיו ןקכסל שכ רב דבעד ספ לכ"טיוקכ תוסככ וסדבכ סיב רעפסר בטל 0כַווגכְירופס ןיסומלכ ₪

 םעקטמה סוס יכסו לס נב טנקס6ד \6ע יכסיספיקס ביי ןנכ 53קעד ןלע) גל בעמב כוס לכוש
 יכסמ סומקוסו תודעועו תוקכס סזכמ 1פילכ סול סובול ןכס לכו סיפרות ללסעק תוכלסיסמוסס מע
 סלק ופורקת6 טלקעס וכ ומסע לכד 6כוונכו 'רקועב רפוכ ופיסכ תודעוטס קס סוכטס לכ ןועימפפ

 | סופונל סיככל 5:3 ןומופד ככל ןולועלקו םדק ופורקתפ סיטכס ידועלק ופפסטל ןוכו6 לכּוכמ
 סיטלקק םדק ןוכו םדקס ןוכ סכפ ןוכרפס ספידכסו ןוסכ ןיעכ 6ק ספט פולו יס פדק סדק ופופ
 וע .סילע לן סויפע 5955 לככ ו:סדק (מכלק ןומ ככ ןיכולג ךליד ןיירסמו 25 ןולטטעו

 ₪כווע וסיס .ףקירופל ףכווטד ןריעבל (פונפ תוט וסיפ סתל תויכער ןירוסויקתלכק 67 סיעס תוכנו
 סכוככ ס סיכ ו .*יפל\ סטכמ ו סיכ ןסכ 5ללפי) וכ ןסכ :ןומ'67 סויפכט 6םפכו (פוכו (קעסכד
 כינכל 6ו0 070 .סד6 67 סריקו ססעת 05 סספ) ." ס6כקכ ס סרתי םפמ * 167 על סוכ לסרסו

 ןיפכ6 עכרלב סלל סיוט (קוכוס וסופיפס 60160 60 לוו טכפמ עס לילכ 57ו לס טכוקס 6
 לכ ךולכו .סול36ק ססע סו מעל סו תוכופ ימופ לכו שרסבו 00מסו עס ןכיעכל 6בוומ = סופוד

 קלפוו ןווולו יכופ סטככ סדוקוו ו סדק ןריכבל 9תטסכו 6סוכו 6ספכ ןכרק סופו לכב 6כלק שב

 ןיקרעב קופדד .סופור קיפי) סכק יעק) למס ככ םקכ ןוכ ספ( רו סדק לכככק .סוקכססלכ ןפ

 לוט יטסכ ק6 קלטו לסס סוימסכ ןוכומכ ווסל .סתכוסכב) סתטיחסכו סתפלסב ןווכו םטפב 7
 לככב ןיפופל .6טכו5 וכו שקמו סכמכ ווטןתתומ ןולפ לתו * קמפ ומויס  -פילכו 5)וופרע

 טרטע ספיקס סלכעמל ןווכוו סיככ6 סכוט ןקתי סדוק 5וינפד ןופילק קלקכ ןמופולוסטב סלע

 ןופ .ונטיו 6לכק 05 תתיפכו עת ןומיפת ןרועב ןיל6ד תוכרמ ןומיפכ ס6וכ יפככב תטלסד סרוומ
 סתסו וסכ סייקתי סנטו סוססכ * וסוימע סיעס סורסלו יול 6כר 5 ןייכל ץפיעו ןלועכו ןוומ ןוסונ
 סעיסו ךיפוככרט ךיפיפלע בכרפ וכ לסט סוכסמ בוככד <יסופכ ןוסי! * סוומ סכול96 וכ טיקכלָס

 קמ וסמל ךורכ יכסו סי יכסע לכל ליסט וסוס םתו = + לי עיסיק סמסבו סד6 כמו וסב
 סועקו6ל סמכ ץכ6ס ימע לכ) סומרב לקסומל ךורכ 6פונד ססרכ<7 6לטסמו קורו67 6רטסמ סוערב
 ןופ לכעמב סוסולב ןיוביו :וילע-יולפ ולכ ספיעסילכ .ו50כ ופגע סקס ססכי סלועל ןוקונתמ +לסמ

 ועק .> "ועופות סטסבו סל6 לבו סמעמל סכוט סכסמע ףכנמ סכקו 6מ)ע וכ לכ סע ןוככ
 ל:עעל וסל ךכ תוסק סממיסמ סוער לוס כס 67 6לקכ וסלכ וכמו סוכנל ןופרומלו ימת וסל

 "כ = וסוימוכ סכק ךל ס)ס 7נכו לרטופכ) לוקס .תכ6ד 67 לכ
 אתפסות : |

 ד :תרית כלו ססויב יפסכ וכ ףסעיקוס רק יפס סוימ יבכ רמ6 = * סליעס קריק תאז
 ספטסל) םכ רכק 6תועל'לע (קלס יסופק סער סכטסע 07 סלועט = 560מ' תסככ
 טיפ (דקו(3 ועכ םכ ככל סוכ סייטסלו (קלסד :6וט 6וס *  סע 6יס = "טוטקל

 מכ



 ל ןרחא תא וע

 סול פט סליס לכ כומס לש סדקוט לע ךכ ןינכו סלט (תכוד סופ ביסווכו 5)ד ןובב 6למכ
 ףתל .וסיפרומד רסכד ןיגכ סדק וע לע 6פיעל %וססע םכ ככ ספכדפלפ לויס סל 35כש תסכב 7
 ןוסיסטלוס יככעעו .קילדל 6רופ פוסט ןיפ ןיל\ע 5סד וסויטויקכ יפויק 597 ןוכו% פכ) 6לקומ

 *כע * סטנט 61 סייפכלו סניבס לכ סדקוע לע .ןיטפשי 057 ןינכו 6ע3עע |

 6% יתכו ןרסד סנודג חור"לגו קומו סלנג ורו'ונורכש לט | זך ₪
 לוק ירחס עקססו חור וכססתו כותכר זר פורס רמו + "ו ורב |
 לינכ רוכוד רסנ ותכד לוס 0ד 06 סערס רח6) = חורד סירתכס טער ירס")ודג שער
 0 ונמנכ ןסו רמו תופס תומדו כיקכד וכויס רמס קפני ר "בו וסומדק ןח קפכו
 רמו קרכ סיכוי שס ןמ\ ₪5 סגכו תווחס ןוכ תכנסתו שיט ודיפלס ססרמכ תורעוב
 056 םטרפ סל ס תו)ד סמר קיסר סלרתכ לוק פד לוק  *סקד סממד לוק פס
 יעוערזמ וסנכו ןוולע וססככ עמתסס סיס סע יזככתמ דכו = *סמרבק סממר (יס
 רמת ₪5 רט סוס .ר* 6לכמ סרועז לותר ןינכ סקד סיסיפתס סקדסממל 'סכמ
 דומת מ ןכיוסו סונעסו םסס סכס יתכד קחנור וסח 6ד סככת יינ סנומס לע דקות
 ירקככ ןקככ ונע ןסכס סינע רעכו כיתכד :סרכ6ה סונע ןי96 סינעסו' רידת (מייקד
 רח לרמוגו קרזמ רטסנ דס 6רמוב קופכו חכזמ פסל יטזו ריגכ קתנוד 6000 ןכת
 6נסכ) "סכדמד ןויווז 73 סורד רטסל דס 6רעוגוןופכ רטסל רח לרמומו כרטמ רטסל
 יט סלתת גרדו ןעודי ןיגרדכ רח טככ תי( סרזצמ 5ס ) (קכרווב- ןו-ווז ד3 סל רחס6
 רעת( 6קוז דפ ןיונוז דל רטמ ןירמוב מוסד תעסכו דס תוס ונמל סללע ?מוסת) תוסבו
 בר לקכ םודק ירקסד ןילווק ןולייק תו6 רתס סוססכו סליע וסת .סוסס) תיוקכו
 ןוכרמ6 ןיפוס רסס סרטסמו ססלע (תיעועס קב םודק ורח6 רסס סרטסז| ס9%ע
 וסוונעו סכתסס (ויווו לככ ןינווחןווכר 655 סלמ תוס 4 ןיפוז ר5 ןכו סודקירמסד
 יי6תת ליבק 6חכדוד 6כחלופ סרדסנ ימיוקו דופ6 יסבלתמ וסלכו לכח דס
 כ ןורמ6 ןופווח ןיתו ןפירי ןיברדכ ןותחכו ןוזיסכד סו ונב\\יחכקתסח .רפס רתסכ
 סינולבו ממיכ יככתסמ נו ףתרוטכ יחכסמ וסנכו ומוקממ 'וו דובכ ךורב סתוקועב
 ןומווק ןינוות ןומויחיחכתממ רסס רתסכ = * ףתומועב !קכ סקבסורדסמ וסלכו
 * 6וענד 6חכדמ לוס יכנל ונכתסמ וסלכו * סס) סגכו ףלכ תתרכ עיוכ וליחרכ
 ןיטסל תנו 'גיע לכ ןיתחסו ןיקלס ןיקוז סוכ תכדמ וכב לע קחכוד 0:0 יטמר [ עסכו
 6חכדמ לע סולק סכסכר למק - סמ'עד ןורכג סניפר ורחמ ןופיקת סמכ וסווכמ

 ןוסיכנ ןטסלקמ ןיקפבד ןוקיזו ןירטוג ןו:6 וסיומק כקוק) לע לכו 6 ןיע6 רדסמו |
 סרטכמי יריפלס סלרזיכ תורעוב ₪0 ילסנכ ןסיפרמ תוסס תומדו (דכ ןונח ןוכו67
 וסכתמו'טסלתמו פס וססכ ביתיו ליפלמ סדס סור רעתס ןוווס ןומיפד סביזוד
 .שםד רטסמ סימיד רטסכ ןימייחד ןינווח סמכל ריסכו ריקו שוויזכ ךיכסנ טיסל)
 ."רכנתסו ףסתתסו 560 ףוססכ כותוו ןורכט רכתמ ספיקת 5000 ססוררעתל
 ןומויקד ןינוומ סמכל . (טיספו 5 ) = רוסכ) למסד 5רטסמ סוסס סיכמ :כ%ת6 ןידכ
 'לע קולט כסכד 6תעסכ ןמסכתמ וסנכו -ןיורפמ'דל ןירטס עכר() ןכו רטס סוס
 6)כר ס6מונפ רח * (נוע) ןירתו תת ןוכופ ן5ססרמ ןורת 5כ9 'ר רמ6 :(חכרמ

 כרקתמר |



 0 ְ ן] רחא תא וצ "-
 . קס סלכמ ס6!פ (כסכו'תונמוסמר רוט "פקדו ס6מוכפ תרטק סיכ כלקתמל
 "םקתסורטקת6 6כסעו כסוס חכומ ירקת( סד) 0תוכמוסמר (רופקכ 67 סתרוטק
 סוס 67ו תטסכ תכזמ ורקלו 6רמס 69כדמ דחנ "סרט דחכ (יתוכיסמד סרפק
 "תלו" סבקד ספוימ 6ככרק סולפ כרקמ לודבס רטס 3 כומו = ( סלע ?ברכל ספ ) כ
 לטקו ןמש יתכ 6ד לעו *ןורומסו ןיכלס לכו תרטק 6דכ תמסכס קכומו בסוס חכזמ

 ןקכודו 5זנורד 6תוזיסבתסד כג לע ף0* חמי ןירומ6ו ןוכלחו ןקס ביקכ סלוכל חסו
 6חכדמ סדו - 6כידו סזגורד סרטסמ ו וסוס נכד 6תוודח תרטקו ןמס ככ0'ןומוס
 ."תוכמיסמר טרופק (תוקדכ סקד ( רוטקד סעימפ ןוכו6ל (ם ) תרטקו סקוכפ וסוסד

 :תוכמוסמר 6רוטקב רטקת6ד ס(ימונפ ףכדמ וסוולד ןיגכ סקד סממד )וכ ירק6
 סכזמ ירק66רת6 = * "וי פבומ ירקס ס5מימפו "ןונופס תכזע ירק לפס חמכדמ
 גינכו סכסמ רמוס 'ר רג\לוכסמ ןוטק וו וככל רט6 תספכס תכזמ 6לכ תסקכס
 לכ וגו קכזמ סמ ןכינ כיתכרמ6 סכס = ןונרל ופבזמ לע ביתכו" ורת ךסכזמ נע
 י'קוק .תסד 6מישר סימרל יפכ סמ "וסכ 'וי קת( 6ד לעו\5ס סככ ססקוכפ לוס
 ?פווק סכזק!6ס | * ןסווממ סילק 6מיטר י6ָס 6רכעת(ל 6ת6 קמעה 6תעסכד
 דו תירכ סקכ תטקומ כרפ ירקתס 6ד לעו 6מווק תסד 6מןקוכ לוס קכל סינככ
 6דויפכ'ו ירקסו פכומ 6סלכקל סככ סטו "מוד מומר 36רסול וסכ תכסתתס
 'כתט6ד ₪5"'ונו ויכומסלע דקות דומת ט0 ד לעו סקד סמר לוק ימוכפ כז סוס

 .סמסבתס 9כסמ סנע רדסו דכו יכד6 67 6 ןודכו קפבוד 006 וסו66מו 6רודת |
 * 0דכוונכ ףמויק ןוכמז)ו סר פמסב ס) ןכורקנ ימסרל 6מטכ 02 ןכוכקו וסוידי לקסב
 "פדכ ד רמתו ןזתססכעו רכלד סוסס 39 ויק ס6מיכפ) ונס ורת רמ6 ןועמס 'ר
 :וומעמ נככ ריססו ווכרד לככ ו קודנ קקפסוק!םר  "ןרס6ןכרק = רז
 (!כתסלל 6םכ וככל ןו) תו6 סמכ ןכיכת 0ס | *ויכרד לככ וו ודב 5
 :(מנעכ ונת סוד (מוינ סמוולכב יסד רכל וסוופר6מ וטסו 6)ו ןוסיר6מד 6רקוכ
 :טדו )ד יוכוסמ 6רטתס6) םכ רכ ועב 6ר לענ 6מייקוורכת( (כוד לע 6מלער ןיבכ
 - ובס סכוד רכי סותיבמ ופבייונע סירס סכוד סיתובכ ביתו וולע סורס סכודד כמו
 :סוטק 6קפכ 6כיד ןידכ 0סד וכלע 6965 קפכ ' 630 סותוכככותו וס ערי פו וונע
 :סכיד ןמ סוותפיד ןונכ סכנמ-ימכ וטסר 6מרק6) ועכ ךכ ןיגכ ךלסי וכפל קידכ רסס
 ככ סעוז 36ו דסס 6מלעב 6כוד סורפ 6מוונ קוו לכ ףסד "מנעב סירסד (תעסב
 . = 360 6דכ סוס דסס רתס לככ 50 סיורכַס ורע תו ןכוכת 6 :רקומנ תוס (תטס סוו
 ןסממ ןוט לכ פרק קוכס סוי לככ טעוו 9% תר 6 תסו"סנע סזמכתד וריסכ סדו לודבס
 סיקמ 6 (כוד ספ סוקמ 16 רוכב ל'תכר דועויליק ןוקוזק 65 יכס 6" ססכדוקסו
 .ןירתכ 6 לכ ךנ תינד 0 6נפמס כס 690 'ומסר סינ
 : * (סוד) ומחר וכפסמ ןוכוופ 67'לעו'סתרכחב (דק ןכונכ 937 6פודק כ)מר ןוסלע
 =5ככ ססד וסמ סוילככ סעוז 96 60 0"רוכב 56 בוקכד (וססכ רופפ סדוסו 'ר סול רמ6
 .סו5ויסמות6" סודיכ סוס 65 ןוסכז ד ןוכ ןוסכז 6מלעוככד ןוכ סמויס 6מוינ סמל
 ::[וס ןוכמז) לכוד נס ןיסקז) פוירכק סוקקוס סו סוו לככ סעוז 26 ידו ןול מ פמלכ

 יקקסר חי % זו
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 ירקסנ ספייק 56 60 ןסכז 3 נ :לפמ קוסו.מויס) 5 60 6מלע וככ ןיסכו +6 מסר
 6תמכחד כר ורוסכ רת5לככ 56*סוס רופס סנמ 330 *6מוי לככ ספייס סד לעו 6כוד
 סקימל 6מלע לכו 03 סמלפכ רפת 56190 2056) "סימנויקכ סקויקו וס סע
 = תורנות 036 דססי6מוולכב 6מלעבןירעתמר ןיפיקק ןומודומסמ דס 6תעס לפס

 :.ומויק סרכסד 6תורעתסכססרכ6ב 030 סלרכסכ ורקת 5 ססרכסכ ץר0סוסוממס <
 .רכל וס וחד מוג 6תוי לככ יסכתשמד ומול וכוס לכ ףקלעכ ססרכס רעתס דרכו
 .(ץוולככ סעוז 636 ביתכ 5 סוו לכ ספזמ'סו "טוו5ככסעוו 96ו רסס סיעק ןומווק 60
 .נדסמו טונו מע רסס 6מלע סמכמו סוס מוחו הכל ןוכ יסדו חכתס6 סכודד סמוונ
 "סרכ6ד סיכונכ ומווק סנכ 5ד לעויסדק עבר וליפס'לומל למלע ליכו 900 למ
 6קד סוס זומרו ןסכלל זומר 6יקד 6וס זמר 50 רוכגוסוסח ול רוכב ל כיתכד סו
 (לכמ ליסכת סו סקימכ סוסד ססלע'תקכמ סד 55 ותכד טידק נע וכמוסמנ זומר
 < .ץעוו סדו סקספ לו קיפכו דינכר סלע רסג וס 5ד ץעוו = "רכה ךממ סלפיוכ 6דכ
 םותכר חני 5ד רוכב = !ודבס לס סכמוקולר סןוכ כסרכ9 לד ₪ י סנכל קמו כ
 * סולט מנויקכ 6מווקו כטב+60)) לרטס פס דיחלד כעו 07 ירעוכ6 "רובנס
 וכר ות6 'סתוכורטמד 6מ%ס סתוכר מלט סמלער (מלמ וסוסד קודכ 67 סולט רש
 רד סוס סלכז ולס נוטר סכקנוק סקכז ורמסו וכ "יודו וקפסו סדוסו רו וסיקומ
 רול וכורקו רמס ווככו ןרס6 ןכרק הז "ותכ ןועמ 2 'ר רמס* וסוונונכ ורסס ת0סד

 חמו תוכופסת םיס רסס לפרטי תסככמ 6קנתס6) סדק סול ןומרב לע וכוופ חל
 56 6דכ סלוע 5 ופול וסוסד ספק 67 ףול6 סוס ןפמ = *6ו56 דורפמ ןברכו ןודמ
 :  (ת6י6דמ בו ןמלו 6תוכד סל וסיפר סזמ תסזל וטרפמיבוומ ןוכופו"יסתס ירועב
 6כו תסוכ דסס תסוכ סו גוודופו וסווורת ןוכרקתמ וסוידו לענ ווככ) סםודק ןרס6
 = *עו סתוכורטמב סללע .סכלמ ל יבווזמ ןוכוס) *ווככנ ןרס6 ןככק סז .* טדקס 20 ןרס6
 6)כ רח ")כ קכתססו ןימלעוסלכב ;סכרכ ןוקכתטמו ןוסתתו ןו6לע [פכרכתמ וסוודו
 07 וכס 65 > סורקסמ תז סכרד) ןכרק תז בותכ 6 06 6מית ולו" סדורופ
 נוודו 63 סו 605 יטמד דע )רשי תסככל סל גונו ס6תוו6) ורס לק ס)ועמ סכסכ
 ןוסוקלומ ססכז גווז כורקו ככר סו)טס לכסכ ךרןוגכו - סדחכ ןול 6כרקלו ת6וכ
 לוו 'ר רח6 * סורכטל ססו6מ 1310 ווס ימס רו סויפ 'ר 'ת6ד סמלעכו יד 0מלעב
 6רוכד וסלכ (וירכס י6סל ןור סקס ןוכמזל -'רבו ותסוכומ ת6ז "וגו ןווטכ וו רפכ וכ כותכ
 כס יפו 'כ רמ6 * סול 6 סכקומ רק ףכסו ומסר |( וסיש ןווגד :ס) ןוסוס7 ןוכ

 6כקוכ טס סו 6דחכ גוודזס סנוז 6תעסב לכס יפסודק (כינוכ ןמ ול עומס
 לו וחכתמ 0 6תיכורטמד ןכרַב ןודְכ 6סד 6כקומ ורקתס לדמ 6)לככ סוב תלונכת6
 שקיוד ןויככ - ןויבכ'ו רסכ וָבכיכו.' םותכיו כ5ומ ד לעו* לככ 6תופורכ סכ יוס
 6רוכדר מסכי6סל 6רקד וב מ סלכו ןווכל וקכ ו סוכ לירסד סווגכ תוסד סוססכ
 נטלו יסוי וכר סתפ = * ןומייח-דס שנרדכו קח )כ 6כקוכד תמכ י6ס) רקד ןוכו
 ןידכ דח סנווזכ 6דסכ ינוודזמ דכ ומפרל דחו סכוד) דס סכדלוו סוסו טוס רמו ןוומנו
 סֶתיִס | סתפדקתטוכיתכ = *טוינת סב דחו קכתססו עדומתס סלסוריכ ןווכו ירק ןויכ



 ןרחא תא וצ

 טופרג כולסמד | 5מיס)יענמסונ ןימדקמ ערלמ סומרג טדקמד ך6מ -'וטולק סקווש
 סינע ירס סורפמד ספודק 6סד תוסו סניעלמ סול ןיטדקמ )ועלה סול ןיכ סי ער
 'ר רמס * 6ליע) סורט ?תוכ סמ יכו 6וטנמ מות סו "רקס ץ5מ סו ןיכססמ כ5
 סמודקכ סוס סדכוע ו6 )יעל לדכוע רעתס 6תקלד %ךכועכ ןכיכתר וסווס ומ
 לעת 6תתל כסתסס וסי6 י6וסוכ טדקתסו סינע סירטו ית 6 ניע) ססולק רעתס
 ' סתפמ יל סרבועב ?סד סוכ 36תססו סונע 6ורסו תסו נועל 6 תוכססו שור
 6דכועכו = * נועל סטרסו 6רקע .סונ תינד 6תוכ6סו) סמודק שוכו כט ך) תו ססד
 דיכעת(ו 6ניע) רעת6 6רכועב סדכועב ולתד סמ " 6יעלד סדכוע רעתס 6תתלד
 רעת6 סמ סלע מות ו6ו'6נוע יכסרעתפ רזגת0 דכ = ןולמכ ןינמב ולר סמ\6דכ'ע
 ו רכר*רכד ורקסו סניעל 6006 סנט רעת6 רכר סוסס "רכד רכדו כותכ כס 6
 6קנס סמ 6יסס ןכונת 007 *ומעכ סיעפ וורכלכ + קי סוס ו" רכדו "סוס 6
 ₪ בט כט 0 רעתסד ספ רעת ו סיתכודכ ( סכשתלל פש ) ק!סד דע ןיעוקר עקכו
 יו סעכ ןוכיסו כלונכ ןוכומ טעבר6 = * ער רבד לכמ תרמסכו ביתבר סץכ סיכ ףוכ
 ןוכרמ\ 6 תל תל ןוטרפתמ ןומיסו וסנובסעבר6 550 וכס 169 ןומוס ןימו, ךד 6ץות
 געס וכ ןורטס סויככ 6539 סכטונ סכועל ןוכרח6 סעכס ורעת6 ןוס)ר 6לכועכו
 ןיספ 65 רינכר סעוכד סקימעד 6נחכמו * תוס ןומופו וסנכמ כלכתמ כב יסוסד
 6כרכת6 ססתת) סנע 0מלענ ס) תכוסיות6ל ןובכ 6סד תב) 6קכיו וומומ ומעל
 רככוס דע כרכת 6 'מלפ לכ וסויכמ סכרכתסוכד תעסב 6סר 07 6תורעתסב וסווממ
 (ומכ כרבתמ ( וסלכ ףפיט ?ס) 6לכ 6תמ 6ד תורעת(סכ דועו 'מתסל לכ סכזמס ת6
 ןיועכ כבכו 0לפנ תפכנ 6כר סקומע (ומד'עוכממ וס)כ ןוכסתט6ו סוכ פקפתסל
 ןיפרטו סרודת ןופל וסלכ ןו36 וכבוד 60093 ןסכרכ סכסמ0ל ןוסכו לו ןיקנ וכ
 6כס (כוכמס ברד 6רפסכ ןכונתוי 6כמז\6סכ ןוסלד ףתוודמ ןמזו סרודת ןוסכתסמ
 "תוודסד ןסכרכ ליטכ 3 ןונסמ רו דחלכ ןו3 ןיכט !ע סדקפתסד )ומ 6וסס ססד
 67 סכמזכ 6תתל ןו36 ןוכ5סד 6תוודחו נועל ןוסכד 6תוודקו ד סכמזכ 036 סלועב
 6לכ ןומ ונטכסרסו דכו ןוונת ןו6לע יכסלמ וטידק ןומוסכ ןוס)ד 6תורעתסו סוס
 ע "וולוק  *קלעל ןפכרב קרפל 0כרכתמ וכו סכרבתמ סמל עו 6ד ףכווזכ רעתס

 6דרדסכ יו )וכ *קקנו 6ד םככ לו לוק 'ססרכ6סד וסוו ברק * דוככס 36 סועס =
 סדמ עפווו לוק "דוס לד מס תוכסנ בכוח "ווק יקככ ד סוור5 רכוס רונוק" כקעו =.

 6)דב) 6ימכ ןויקסתסו 6ומ נע ופדבתמ וסנכו קרב 67 תונו6 נוסו "וג לוק > קודכ 6ד
 ווקס סוססמ 6ןלע) ןפכרב ורע תו יכס וסנכו ןנס 6 תוקמס) ןדעמ 6)ו רסכו דסס
 05 תטסו (תס ימנו רפסכ 6מופד סחכ ןוופת ןונק עכמ ונס תת = * וסלכ ןויסתמסד
 6תפ לכל ךרכמ 6ד 6כמזבד ןוגכ סל 63ו ןכיעכ 6 'דכוע ןכלו 6דכיעכ סלח ןוינת
 ורעתמ ןרוכנו פכ:מ וכו ןוקפכ ןוקתפומנער כורד סמויס וס גחד ססעוכס (מווכו
 ןוכל 16רכלו יקל סרטתהנ ןרוכב ןכיעכ וסכ ןוונת לקכ יכרעו חמוש 0סכ ייויתסומו
 = ולטתס וס דכו קפכוד רובס טומנת ד ןיבכ קקכוד סוממ סכומ 00 ססוורל
 6סד 'רתכל ןונ טמיוסל) (ווק) ןכיעכ תורוכב סקוו ססכו סוקב כרכתס 0 לע לכ

 !0קכ | ן



 ל ןורהא תא וע
 = = וסכתסמ (לדןומ 5מיוסלו סערסכ ןומ טטכ ןכועב כבכו מוד ימוותסמ מו וסב
 ילסכ וכרעכ ןכירכפר סוס %מויסו סקורעתס דעו סוס (מויסו סתורעת 0 סמו 007
 1קסכו . * ןסרוכנ יקפכלקכד 0רטסמ לחכ וכרעו * רופטו סוס וכס סו סויפ 6

 תרפכ * סוס תרסכ תל רופחוו קסכו בטוו כותכ סמנו יטסכי ימווסמוורעתמ מו: =
 6מלע לכב סוס סכולד 6תורומ פריד סלמרק 6מע 056 כסוו וסמ כסוו" רכס ככ | =

 6קווס)) ןוכוד 6רעת לל קנו כטינילמוו 1(יסכ סמלע ןדומכ סויסרכ לע סמויק קחכונ
 ןרוכנכ 6:מ 00 6ומ5 35רש קתסככ) ןרוכב 6קר063 סומס תר תל רופקיו :ןוכוד
 ןוסימור 6סויכ 63 6כועד 6מוונ סכיעב 6 ןיתפב 05 ןרוכב ןומוסד ןיבכו 60נעל ןתחכ
 ורבת סכודכ לעד ןינכ מעט יסמ וס) ךורטנס מנעד ןינכ 636 ףמנע ומייסד
 וסוסד כוקתו לדכועב ףכסכ דעו" 6ת)מ (ינת ףדכועב סלכךכ ןיבכ"וכס סועב ספכו
 ןכוכת 60 ופוי 'ל רמל יודו לע וכקתמו ןופ סכקתנ ןוסתתו ןילנע ורעתס תת דוכט
 יכס ות6ד 6ןס 0סרדלד בעס סוס 'ר במס יסיס וסט (ןנו\ססכ ןוופסל סומרר סכרע
 ףוטכס) ןיקתפ כסומל סכלמ דיקפ סמוי יפסכ- סולת ןוופסכ'מוו יפסכ ססד יסדו סוט
 6סו מו וחסכ לוס (עויסו 6תוריס 6מלעב 6סוב סמסול סיתכסו ןוכיד ימויתסמו
 67 6מויו'כודכ ןרמו ןוסנוד ן6כרב זעע ןימפ ומווסמו ןוממס ד סמווכ חי רמתס
 6כ!מכ טסע תחל ןומימו רסס סמו 6ס7 6תכרככ ן6רפוןוסלד ןוכיד רמו ימויסמ
 וקוודופ)ב לרטו 6% 6כנמב וקכתסמ 03 ?גונדמססבו סת לכל ןפכרב סיכמ (לוטכל
 ן6רמ לרמו דעו סול כוסו לסט ועבד סמ לכ סודוקלכ סינ לטכו כל סע בותוד ןסמו
 סופסכ וטע) סינ סכיממ 60 מות +6- רנו מס סכת( ותכסס ותכ :יתווסמ זעע ןימעו
 כב 606 >> סמממ וירס ת6 סוטסו רע תו 6מלע לע טונסו ןי6לע ןכורככ וכנמב
 לוסס6 6רק סיקתפכ סרזג סוסס יופו סרזנ רזנ 6סודק .סכנמד ןויכ* סוס וכסרתל
 ןמוס לכ ןכו :ונוד %קתפכ ותיוט 6 מקס וורס תס סימסו סד נעו וכעת ד סב

 | : ותוסעו יתרבד דוכס כיתכד 35רסודוסיולע רוגד ןכט |
 סו סימנטסחכז תרות תסוו  ססכקס תרות תו "סמ תרכ | אזו

 :6 * )ככ 67 תתל 6 טומקו6 6 רט קחנו ר :תסטקס תרות
 ןירטס לככ יחסתסו )כב סוקלומ) ס3טכ סתורוסב לדתס6ד ן6מו -סלכב רד נועל
 סי ממ 63 םוכסכס חתפ קחו ב * תל %סנ סוטפכ לע (יככרק 5כרקל סיעכ סנו
 כוסככ ןיפמטמר יכסכ ןו3ס סוכסכס יב ועספ סועורלו וכופדי 05 סרותס ומפותו "וו
 ימפותו = וו (קרכ דחו דח לכ 6דוחי ןורחינו וסוירת6ל ןוטודק ןופמ ןיכרקמו סנודב

 ןומוש ןו9ס 090 וסכוכ סרותס יטפות וסל וכסכ וכו  'סרותסומפות ןוכמוס ןפמ סרותס =
 י6תירול ןוס)יד 6רטסמ תביסותסו * סתורוסד 6רטסו ןוותסד תורוסכב ימפתר וסוופ >>
 סקדכ סולט רוקו סו) 6דמו) פודק סכלמד 6תפכסותד ףקכס לע ןכממ ןוניסו +
 רכדמד סיערכ סע ןווער ןוכוסד 5מע וברכר ןומוס ןמ6 "יכ ועספ סועורסו "תווי

 6וער 6קכמ0ל 6ככרק לע רודת 6פכתט0) סועבד ןיגרד ג ןומו6 ןולסו * סוכסע
 6 סדחינ ןווכת פו סככרק כרקמ סנסכ .יתלע וס)ככ ן6כרכ סכתס0לו ףתתו 6נוענ |
 0 ו ריטכ ןכווכת( ילוולו סינוד לכטס לרעת (לוווק 6קדכ ?םולק

 כתסו |



 ןרחא תאוצ |

 ענכת(ו (תמולס (תבוות) (תוערו ףכ ןווכת פ 55רףוו 6>כר +רטסב סת
 י סת תו 6:עכ יתונדס סכתפ(ו סוכופ -פכעסו +3כ ליטכ +סו ודק ףכנמ יתק
 סוכ קופס ץגומ ונע 6תנע "ככ דכ טכק | *'וגו ויתוונע סיעכ סרקתס חתפ סרוסי כ
 דיכעו * ליעל תוביפו + תתל ( תוגופ *ןורתל סוימ ביפ רבעסמ * ףוופ נע סול רדסנ
 ןיקת6ו 6ד +תובנפיע סינ רדסו 6ד לע ןתו -כע ס+ תת (תוגלפמ ןודכוע וסיוממ
 ןיפרק סינע רקתו ףליעל סיקנפ < גבלפנ * סרו סיעו %ע ץוס יכ רסס" יעל סול
 יס! רסס ןוג6 (ייפוננפ ןורת ןיכ עיקר רטעו = "וגו יתוולע סיקב סרט דס ןי0נע
 יכזגקפד +חורכ יפט יפטונמ ימודקיפלע רדסו ןיחת6 וסומעו * וגו יס ךוקכ עיקר
 ורפומ רדסו ןיקת6 ןינ6כו *ס(ככ לכוופ חורכו בותכד ( ףטינוככ <5) (פוסוכב
 5מויכ (יתרוס ןורמ6 ןולייפירוהב ןומוסו 656 יכוס!םכ וכרעתסו ץץויכ סיתסכסות

 זסווכמ = >> 9)יעג (תרוס יחפפ וסלכ 6035 וטמ דכ +6 תרס ןרומזו 6רפככ ןפכשותנ <
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 ז תונקור סלט לעו סוונקור סרותפכ סורס 5תכרב תולד סכפולוס סכסמ > תיכב ךל
 6נס 6סכד סעויס 0דו 03 רמ6 = *ןמס ךוסס 6 וכ תוככלכ ךתקפס) ןו6 רמסתז
 סי55 סימונמ סס כיתכ סמ ןוירסו ןוקפכ ןסכרכ ןמתמו 6וס סורת6כ יסדו 07
 סו יעבמ דומפתו *ןמסס דמעינ רמס וסוו 'ר = = סתס תקכומ סוס) :תקכומ 6וס)
 ןרקכ בותכר סומקוסר סמכ ןמסס = 'ןסכרכ 6דבככ 0מוקב ופדו דומעוו 6
 סנסכד ?דונע ןיכרב ןודוגכ ןמסוססממ 6סד קס: ךוט קרות ןממ כיתכו ןמסןכ
 ןרס6 תקסמ תסז רסס תשז י0ס) (ךסמתסו ?ם ) ססקל) 0תתל ןסנ דוגכ 6כסכ)

 :רמתס ססנ 60רס לע בוטסןממכ כותכו ווככ תססמ) =
 סויח רוקט ךלע יכ חתפ סויפ 0 * ודבכס תו ותס ויככ תלו רסק תס

 קיספ .0לו דונכד ספלע ןמט ד סוופ רוע ךיוע וכ * רול ססרכ ךרופכ | |
 ןימפעל ךסומ רפתמ ל) 6ורסךווע ךונע וכ דס לכד ס63ע כמ וגב ירמה ןומלעל
 6כלוסל סוומ 6קפ05 סיוחד 6עוכמו סרוק יסד ןיגכ סיוכ רוקמ *6לכד תובוכסב
 6וטס ןיגכ 'מרתט0ו עיוטכד סכנוס סיופ ץע סכנו סוסס דעו -ןוכומוכ )דו סלע
 < (וופודכפ זוסגד רוס 67 ךרו6כ + רו5 בכ ךרופב 67 לע ( סייד יס ) סועד רוק
 סרסב )רמו ןומומו ורוסכ סנססמנ 'כוטוכ רוטס תס סורל סרינ ותכר יתסר כמו

 ו

 תז = *ב5 עמו תרטקו מס יתכו
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 .6תכב עוטמב סלע (סלוס וסו6ד ספק 6ד * וגו רוס רוקו ךווע וכ 67 יתר ןגעל
 ןירטפכ סול -רטע6ו סויפ רוקט (וסססוכ ריח67 ןוגכ זיעט י0מ "ורטס לכ דיפסד
 "ובו ןויכ תוככ סכ6רו סכ65 דס" 69כ לע סירכ) רטעמה סמ לכ'תכבד סוכרחס ןילע
 יסויפ רוע ךזיע וכ מס קחנו'ר "ר)006רכ ךרוסכ 6ד לעו סויח רוקמ ךויע יכ כבכו
 'טידק סע תוכר חממ סכסכ רונמס כבכ * תתל לודב ןטכ סייכיקכ +לועל לודג ןסכ סד
 לכ פ סרטעת סל ןוסלע ןיייוודד ומונסכ סוס לוד ןסכ 6)ועג ומיכוכ קינד סו תל
 סוסו וקו רעו 6ניעפר (סוובכ 0)כ סכתס6 ףתתלד סכסכל ו ומפ יפו סד ליכק
 * סרפכ \ 605609 ןוכרק( ןימוו רספכ סכסכ סינתס(ד ןיבכ תומל 0 ימני ןורק6
 6כסכ דכד ורוופ 6ק יפמ יסיכ ןיכרפס רש ןדח6ת9ד ןיגכ ןורק6 סיוט יפי ןוש
 תסנמ סוו דפ"'גו רעוק 06 חתפמוכותכ כ'גכו סימעורעתמוכרס6 ב60 לכ רעתף
 6תעטכד ןיגכ 6ליענד 6סוונכ 6)ככ 6תתל ףכסכ רטעת% ןודכיפדוןוטווז "רבו
 יב" סתתו ס)ועל ןשכרכ ןוחכתשוו ליעל סודו !ע ןורעתו לכ רפת6 סקתנר לכסכד
 רתס וסל סוג (ליחפ 6פ) רכ וסוסד ןונכ 5% ןרס 63 ססמ קטל כמ סמ 0
 ןופוממ ימו'ז ןומוס לכ םמס סמו ותרפפת עורז סטמ ןימוכ ךינוקרתכו ייסד לרוקמ
 ו6ירכתירוסכ סמכל 5 רזעל רד ומס כותו סוס יקזק ר ןרספד סומע סלכ 60
 6סכ רו6 *ןדע ןנ רו "סכסיב רוס * סרות רוס וכוס ןוטו 1 56 * 9מלע ורכס 6 דע
 ירכתס 63 דע וסורכת6 ןוש* סישס לס רוס" כוטתרו5- םדקמס תוכ ר)6 * דוכס
 'ר * תת ס)ועמ ןוכוכוכ קילדס ףוסו ןרססכ סוכ ודת ןוכונוכ ןורוסס+- סקנע
 לפס רפטס ןמ סוס לכס ןכמת 6" רפפס ל6 כט לכסו רפעס ןח סיס לכס חתפ רעל
 כר וכד 6רפסב | * 6סודק 6רקי ימרוכ תופת 6ירטד 6וטס רפעס ן6ק ' סמק ללב
 רטס +6סל ןוניכט וקפכד דמלמ 05כ5 םיככד רת6 רפעס ןז סיס לכס כס (סיו
 ןמ סוס לכס 67 לעו רכע לכל ס) ןיקרזד 67 6רפעכ סרסנ6) וסככתלו 0רטס סנו
 (רפפמ רפע ויטו * ףסודק טדקמ וכד רפעס ןמ 06* יסדו רפעס ל כס לכסורפעס
 6לועל 6וס ותפס יכס 6תת) 6דכוע חכתמ6ד סמ וכ ססז תורפעו לכ *ססנע
 6ד לעו יורכת6'סכ ףד ףמ!עד 6סרקמ יכד רפע רפע (ממוקוסו ד (כוונכ
 ססרכ סכ *ס6רכסכ ץר6ס) סימטס תודלת 03606 תסד סוכ סילק לבלב 6
 : סמודק 6 יפרוכ תוחת ור6סד 6וסס רפע [6מ 'רפעס ןמ סוס נכס ךכ יכיגכו
 ןיפסועו * )סרטו תסככ ד יתיער ספו ךנכ * ךכ ןו6 סומו ותוער סכו ךלכ בותכ
 בקע: סע ותסכד טפכ סיעכס ,"ןסמס ןורתו-ןועכמ ליכקל ןוכוסד ןורדסנס 130 ךכ
 3 ויסת סת(נ כותכ = ןכת סנעמלו ןורדסכטס וי ןיקדוכ ןו6 6ד לעו 6:כלע ספק
 ומכ תחטמנ ןרסל תקסמ ת6ז לכ םוכסכ תכנזימ ןסמ = ץודק ובו םיכסכ תכמווה
 תכלומ רסס .ןסמס לע ורקתס ןודכ ונסכד סדו 5ע35רזו תסככ (יכרבס דכד
 ולכעו וכסכ תוכל 67 תכנממ 036 ו-כס כ סונסכ תכנמפ ₪5 רח שר .סיכטכ
 תוכנמ ירק6 סיקפס ןמ 0סד ורק5 63 סיסכ תכלקמ 535 63כ לע %תרוכב סנ
 ןסרכממנ סל וכנמ0 ומסכד רמס ת6ד סמכ | * תכלטמ (סכסו ודו סיקט תוכלמ
 *םכ'מ 6 לכ !ע תכלקמ כלו יוכגלכ לע תכלממ יס ןורכו * 6כלמב סג

 תכלממ
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 ץרס לע ותדבסוכיקכ רעוס פוש ובר = - 6מלפ לכ לע תכלממ +0תתו וסלעב תבוממ
 ןודכ דח ףופונככ ןופודק ןירטע ןומוס לכל 69כקל 6כלמ גוגדז6 דכ רתדבסו - סדסז
 וכוימ טסו *כוזח תדבס סתקקנו 6דכ ותדבנסו רמס ופנו יכר * כוקכ ותדבקו

 6תתו נועל סרסכו 6נכ לע לס ןודכ וסויכמ |סכרב תו 6רסכ ןסרכמתמ רכד
 6כרקל ןיפמ ןווכמו תרטק רטק(ו (ככרק כורקסו 6כקנופ חלפ'כסכד תעמב 0לכו
 ןינטכ 05כ ןרס6 לטכ רכרמס סויר  *סרסו ץר63ע ותדנסויתכ ןודכ סדסכ 0לכ
 "וו ךורכ כיתכ ןודכ \ ףתתו ונע ןסכרכת(ו ?סרטי תסככ 6כרכתסר דע סוקע
 < ןמס ץר6ס לכ ת6 ודוככ חלפו סלועל ודוככ סט ךורכו * סווללס סלמורו ןכומ ןוינמ
 יסוקזח יוכרו סיור סימע ווסנ דו ףוקטופקמ 316 סוס רזענסוכר *ןמסו
 רב לכ ןכוכת | 'דגו ךיתוסכ ודי 5נכו ךיפבורכד סופ6ו רמו רזע36 וכב חתפ
 6תכוכפו סונע סופס סכק סתורוס ןסחרמ סותוופסו 6תורוסל ילטכ לרתסלד םכ
 סוסד 6% דוע 69 :ךותוסכ ודו 3:כוךופב ורכד סוש6ו רסס * 0ספדב סולע (סרפ
 עוטכנ רסס ערסו 6ומס עטכ סמוי סוס ו90כ סומע ודח קכקו 6מנע סויקמ
 סמסכ ןורק5 56רטוד סכפומ6 ןסכמ = *סתסועע ןוומ) רמסלו ץרש דוסונו סווש
 כותכר ןוונד משב ירק5 לרטו תסככר ףבומח "סת וע ןויב) רמסנו כיתכָד ןוימד
 'ודוקלכ סרות סותמ סדועת רוכ רמו םתפות ' סדכב סיכט\ סדפת טפסץכ ןויכ
 ןפמכ סרוטק ?וס רוכ 'סדמנס וז ותורעו בותכד רורד 6תודסס 0ד "סדועת רוכ
 %תורולד ספוק סרות סיתח * ודומנכ סרות סותפ *דק רת6כ (רוטיק רעקה
 וכר טככתס ןויתד ןובכ :ודומלכ סינוד סמותס ןסכ סלוענמ ריגכר וכרג ודובכ לכו
 6נופלמ דובכד חסמו תוכר לכד וסוככ רת( ןוורס ןמתד ןומווק ןורת ןיכ 6קממו
 6רטק 60כ רטקת6 ןולכו סדועת !6סכ סו סקרסלו סמ6ד סמופכ 5 6
 ןומיסד ובמוסמ יסוככ) תורופב ונדתסמד ןמס ןוכ סמ וזס 0ת / * (סמוסמ דס
 6גרדכ ומווק ןוכיסד 6מעטו6מ *סכמז לכב יסוככמ יפודע סתורוסכ ינרתסמד
 סרות ורק6ד 6רתסכ סנועל ומויק"סתורופב ונרתסמד ןוכוס *וסוככמ ריתו ססלע
 לעו רוסו חנכ ןורקפד רתסכ סתתנ ימיוק יפובכנ תוכמיסמ לכד 6מויק סוסד
 ןימפד .רותו ןוסכמ ןיפלעו ו6יבכמ יפידע 6תורו6כ ולדתטמד ןומוס ןורסס 7
 וסנכמ ףתתנ ימיו םדקס םורכ ןופמ ירמסד ןוכו6לתתל ןועויק ןילו נוע) ןומווק
 לעו * סיכ 'ע רותי ססזע סנרדב ןמוסד 6תורוסכ ינדתפמר ןוכוס ןוסכז סד לעו
 סנכמ ףידפ טתורוס ףסד ןוונעכ 6לו ןיככרקל 6) ךירטכ6 6'תורופכ וענד ן8 67
 סולט סותוכותכ לכו סעכ וכרד סוכרד סיתכ %ר לעו -סנכד סתונמוסמד ףרופקו
 רכב דק וחבשס ונז6 ווסד דע > לוטכמ ועל ןוסו ךתרוק וכסוס) בר סולט בותכו
 םוור) רמ6 ולס ךל סמל סול ורת6 סיכג וכורק יסודוכ סדס ופנע 'גוות6 סוד
 :ססרכס) דפ סי3 רק 6 = סמ ןול6 'גכ6 :תרמ6ק ריפס רזעל6 ר רמ0 "ףדבו6
 ךיכממס םורל ביתכד ןינכ וסב 6כסר6ו ללקכ וס) סכרופקו - בקעול דחו -קקכול דח
 סתונמוסמכ 6ספכר 6סנוס סייחת6 6סור י5סכד ןיגכו *ך5ט קרות ןמס סיכנט

 ןוסקנומ ספכז רזענ6 וכר בטל = ףתתו 9)יעמ ןפכרכ ודובכתסו ףמיוקת?) 07 |
 כג,



 ןרחא תא וע
 6מירלע 030 סעויסתמ 6מע תונ יוס 6ת  -ותסד ףקלעבו ןור 0ק\עכ %0רטוה
 סנוכסס טדרפקכ תכמ קיפכד (תפפכ 60 6רח6 6פור (יערומתס0 ד (פורמו
 ןכרקתמו 6ד +םור סת" ןיבונע ןטרפתמ (םורו 0ספכ ןורסתס6ו רותו 6ספכ קלטו
 ןכרקתמ פור לכקת טד ןויכ ספור 6ככקל 6חור רתכ חור ועכ סד לעו ן6רפו 6דכ 6ד
 ןטס תמו .סדחב לכ ןיכרק תמ ד חורב סכרוקד ספור 5כווב יס וכ * 67ח\ לחכ
 תתלד סונוכ+סס שנ רכ טיסנ יס 6תתל דחו 6לועל דס ינינוב ורת חת :ןסרחו וכוכוב
 6ככת וס ןוככרקקד סכנת ךכ סלע סכוכוכ סוסס וטוס) קינפד סככת 6וסס סל וככו
 ךכ ונטו 6ד ספירכ 6רסכ וסלכ ןיכרקתמו דסכ ןטסנ תמו י6לע וכוכוכ טיסנ ןקינסד
 6וונער 6מוווקו 6לכד סמוווק סככרקד ספור דעו סומקנ6 6ס סמ + 113 וכ פיר
 ןוכרכפוד ןוגכ סיכ ויינתטס תומלסס ימני כבכו 93כ כרקמד 6כסכד 67 לע כבר
 יונו ךממורס סתס יד יו ותכ "6תתו ס)ועל ןלכרכו ןפנודמ ופכקינ סומס)ופכוסלכ
 לכ נע סו .סכטנו 6סודיק עמל 0663 כ רכ יעכדיסתס ודל * סומק 6 סלק 60
 י6%פ תימעוכ בותכד סנכר (קומעמ סכסו סומקופד סמכ סולוד 6קכמ רת6 ןמו
 קופרמ :ץעוו פדכ קוסרמ תונע + רטת6 6סו 6לפ ומס סרקיוו ביתכד סמכ סנפ
 סכומ6 30 6לכ *ןמק סכומי סטפ סוכת קחרוממ לתכו * 1 ססרכ וי קמר כיתכד
 סכר ורקכל סומדח כיתכו תונילכ ךתכומסו סדכ ' סנונכ סכומ 0 סומסו(ו לוע ןו0ו
 סומ םכונע ותקרזו כיתכד סטכ ןוסוכופמ 56רסונ ןו) ססכרל סלק ןומזו- ךתכומ6

 < : קל * סכת6 רסט6 סכולולג לכו סכיתו6מט לכמ סתרסעו סירוסט

 . ינימשח םויב יחיו תשרפ

 וככ לכ ועורוורקכ יכככ דפי ןרכ פתפ ןוחטו כ "וגו ימומטס סווכ | יהו
 6תוודס טוד (תורופ ןופ כיסו סכד לרסי ןוכוס ןילכז * סוד 6 .

 סוו סועוטעמ סוססו ביתכר סייד 6תונווטסו סכקד 6תונדח לכד |
 .ורקת % ןומ6 ונכ6וסשו ביתכד 0מנע ירכת6 סתורוסכו סכקד 6עט קורו(ו סוו
 סלק רמ6 סד6 סמעכ סוד96 רטסוו רסס םכ רכ ירכת 6תירוסכו * ןולוס 030 ןומס
 ךור סת 656 ךטק 6זגר6 ןומו סכ רבו 60 סומק סרמ6 סד6ורכול) (כיעכ 6תירול
 כנמל וסל (יסד 0עלעכ סונ סיקוכ תו 06 ס) רמ6* 6מלעכ סוקי ךיס סולע ךזנול
 םכ רכל סול סומקוס פעכט סרותו כ תככמ סרות רט סיוק יכר * סופס ךרס סכורל6
 * וסוטע רככ רט6 תס :כסמ רמ6וסוי ר* וכיתומדכ וכמלנכ סר סזעכ רסס ף'עב
 'תורג6ד תורוס (ד לעו סכווככ תומד סרוכרכ סכ5 * עדו 05 וס 671 י6דו וסומע
 ותל םכ 0 8 636 ףמותסו (חיתפ כ סמ וכפי רח6 קסכו כר "סושקוסו כ

 רכחתס



 ול ינימש

 כד 6תעטבו'סודסכ ספתתס6לו סול 69305 טחיתפ (וס וס 6תורופכ רכס
 כמו לו סרפ6 6רטסמ סמותס יס ורס 0רח6 60065 סו סכמ וומיע סותס שכ
 תירוס רצו סכמ ישסתו 6%ו ןופב6כ ןופבס 6תורופכ סב סרכסתסכ בותור רע %חתפ
 תוומוס סרכ בותכנ ובו 66 סופוס סכינסןוס) ורקו 8זרכ6ו פכ וככומק תפתפ
 ךוח6ד דפו ןיננ ןורת כ רקס סדוסו ב =" רמסת סורת ריעב סירעמ יחתפכ 9רקת
 רמ6 רזעס 'ר "ןונ כקו דיפ סכיסו סער כ דחו 6ויקסכ ד 690 "ורווט קיסמ ן3
 ןו56ו ףתורוסד 6092 ןוכיפו פדסכ ןלוקסל ןיפורק ןונע ןופ0 ( ןולדכ (ס) 'ןורסכ ב
 ורק6 תיכ 6ר לעו סלכר סתיכ ןונלו 6תוממוסמל סחתפ ןוחתפ )כ: 60תפ ןוחתפ
 מיער 'תוססויוס'תורוס סוס ד כ 6תורו6ד 6תורוט ךכ ןיגכו" סתיכ ןוכו" ןומסד
 6תורוסד רוות6 6 6שדק מסכ לדתס0ו36כ 6תורופכ לרתססד ןסמ ךכ ןינכו
 6סודק סקס יסוד תוככ תקתפ סורק 6ממ יסי6ר ןינכו וס סע ססידק קם 6נכ
 ס5קכ סיכ ןוקכדתש 6תירוטכונדתסקד ןמופלכ חת = * 6תומקיסמ ירסק תנתב
 סכקו < ) סוכועו ןו) מומו סכקו תו 6ליע) מוסרת תוורוסד ירטעכ ירטעתמו
 ופתתסומ ןוכוסד סועקו6 6סו סונוכב יעכ 6תורופב ולרתממר ןוכו6 5 ( ןוכ סיפכפ
 רספד סטופ דחכ וס) 6רטעמ סכק סרפנותס דכו* 6דחכ ורכסת(ו סתכוכסב
 ןוכו ס לכו 56רםו תסככד 'תעצב 0רפכ יבככ ןומוס לכו ןוסתתון\סלע ןוכ 6פדומתש(ל
 וכככ דחו ןרב רסס 6דחכ ירמזמ וסלכ כלל ומ סת סל \6ת6 סתירוסכ ןפענד
 ןורכתמ ןוכוד ןוכיל ץ3לס סעענרתס עור 6דכ ועוריווסמ סורל וככ לכ ועורינ רקכ
 ועורוו דעו רקככ סרכט סכסיו סדכ ' 'געב רקכ רעתט דכרקב ימקמ וסלכ ורכתסו
 6עבותס סנסד ריסו ןכ ספנפ'רכ סיחכטס 6קר(כ לוז סוס רוע 0 "סיר וככלכ
 .וופכע רתכמ ןקפכד ןויכ-תומפ 6רמסיו תורפה +ופטב יסדו םסכפ ר רמ% סירעמ
 "וכבנ רזעש 'ר תקכיסיל תפס 6תוורסד נוקט יפלו רמ6 רועפ6 רל סול 50 לרוטד
 לוט 159 16ו 6דסכ רכסתכו סכסליזכ ךכג) ספרד ספוט %ל סו ר6 סוכ קיטכנ
 * סדפכ רכסתסו ךר תכ ליו ךל ףכפכמ(ד ןווכ סלוז6 ךלכקלר6דו כס * לוזנ סר6
 ןויכמ פט +6מ ןוונמ'ו ךכרכו * וגו בוטכ ספרו ןוונמ וו ךכרכו רמסו ססכפ ר חתפ
 רעסויפ סכרכס תפ וו סונ סמיכ םותכד סט" ספתתטס) ןסכרכ ן6רפ ןץתד ןינכ
 ס!םורו כוטב ססרג * 09כ5 [פכרכ יספכ ןמתול 0סד ןויכמ וו ךכרכי ךכ ןיגכו" סנועס
 סכ וסכתטסו סכרבתסס)טורו ןידכ ןפכרב נפת ןוונד ןווכד סכרכת0 ךכ ינ'גכד
 ךמויכ תפס ווחתו נד ךוופ ימו לכ : סכרכתס (ץע לכ סכרבת0 סנפורו דכו י ןימחר
 ס%טמ ו!מד ךומכל סוכב סרו > ךיוח ומי לכ סלסורי בוטכ סרו ד לענךוכ6ל סמכ
 לע 6050 רמסד ןפמכ 03536רמו לע סו)םיסמ 5סרםו לע סול ןידכ ןיטודק ןידופק
 :"מ\עכ ןותכתפי סויקירכד כמזכ 56רטו 5ע סולט ךכ"6לכ רססו )ד סכלמד סימור
 י במ וס יס ס סכיסקוכ6"מכ תר0פתו סיככ יככ סיכקז תרטע רמ) רזעכ6 'ר חתפ
 סלכ סירקוס ןוימ יככ כיתכו "רו ידומנ ךוכב לכו 6לכ סכלמורתכ ר0 ןי/6 סוככ ומכ
 65 ן:ככד (כפולו6 ןפכמ = = ןסכ55 9:6 ןיככןרטעתמ 9 סתוב סינכ תרלפתו
 רט ן6כרכתמו ןפרטעתמ ןסכ5ד 6כוכ "6 9נסכד ויקז ל ןויסקסמ סנו יר:עתמ

 ל
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 יפכמ ווסד דע ומטו ותסכ 6תומ:ןדע 6טמ ולוס ווטד דע | \סתוכ6 סוככ תר0פתו
 "ממו ורת עבו (<טפק זס ) 6טסק םקכפ יכרד 6רקקד-וונגרב ווק דק רטפק

 6ד (מוויסדוד ינוד 6ריעכ) סוס סרעכיסדנ םקנפ וכר רת5 6תולכ ומייסד רתכ
 6תטסו סירס 6כולכלד רתסכ יל רבעסו 6תירוסכ םיפרמ .סכווסנ כמודל
 סינח ונח סקכפ וכר רמס = :סוננרפרטסק (ונמ דחנמקו ומס = * 3 ירעכמ
 לסכו ווס רטכתפוכסד6 = * 6רוטד סריפטקכךךרטוק ( לטספו (פ ) רסססו לוז
 סכקו6דו 36 >  שויקידככ סלק קדקדמ ככ סו רזעל 6 וכר רמ6 * וכיספק ורוספק
 טסו = *וסויתטודק לע סטודק ןוכ 6פסו05 6עכו ןוכ רוטכו סייקיד5כ וסכ קדקרול
 ןומומס סמכו סוס פילס סינוס סד)  רעטנ6 ונוד סתטודק רטכ )ד לע 0רמח וס
 תוח ת6 סככ יתפסו רסס (רכ תויחב וליפסו סיתוחילס דיכע וסלככו סב קמ סול תוס
 76 "ץר6ס סכקמ קוקרש ווב ךונע וו 65 דסס ווגדוכ ונוכסו * סכת 6 סלכמו סדסס
 6דוב עטר לכ 6 * קודכר 6דיכ פטר ןוגכ ןוס 50:סתוחילס דיכע *סרטוד (דוכו רועל
 רסס * סוכ ןונכמ 0 וסוסד סכמזב 090 ספוחוינט סיב רוכע 05 -6רח6 עמר )6רםוד
 סוד36סו !לדו סו 05טקל 637 קוו סדכ 63 רטסו'ודול סכל סידל6סו סדכ 6 רש(
 וכטד 6דיב סתוחולט סכח דוכע וכוס רוע96 0 *  וסוינרתל למכע65 ןיבכ וליל 0
 ונוקו סוסו רק סו חתפ * 6כנו9מ 63 דע סל רע 'ךל רסק 95 ךוב ו 3 סיווגד סדוכו
 ו6מר וס ן6מ םכ רכל סוטסו טיל כוסו סלקל סכמזכ טיסו סוסו עונו עוטרו ועו
 ריתס6 וסופר ףכמזבו וכרומו ימנ סוספ רתסוו * פורובוטק סו) דכעעלו סיל 2
 וסר סו ורוטכ סו רכעמלו ס3 0רטכ) סולע סבסול 6 סמ סולע 6קבס0למ סוכיע
 חת ' יודומנכדפ ןיכרמ מעל ןיב 5לכ מעל ןיב רו סר !עווב לע שרב ספד
 ןידכ סכר 6כומי ליעל וסויכנ) רפת6 6תת) ןודכוע ןרטכתמ ססכ ומכר סכקוכ
 ןודכ 050טעו סכומימ שכ רבר ירוטכ סמכ 639 ורופכ סמכ ןוקמר סמכ ןורעתמ
 .6תת) ןורכוע ןרטכפמ 05 6םכ0 יכבד סכמזכו ס6טלסל ס3כו 6 0560 סיפכת ל
 ןיחמש ורוכע תס וסלכו ורעתס וסנכ לשר לרטסמ ותפס ןומוס 5כו רעתס 6%שפ
 וקוופכסכ ןימוסר וסלכ 6תירוס ועבתפ !ע ורכער ןוניס 907 ססכ יככר וסווכצ
 ןומוס לכו זניעו סתווופ ךכ ןיגכנ-650משד 0רטסמ ירעתמד ןוכיפ יכגל ןפרותתס6ו
 36רד) "וסל ורעתמד ןימיפר ןוכוס יסגל ץיולָס ןורקש וספכ.5350ם7 6רטסמ ות%ד
 -6כופו סויפכפלד ןינכוןוות6 50 6נומוד 5רטס ןמ וסנכ ןודכוע ןרטכמ לד 6
 'תוחולס 6דלעו -656מסד ףרטסמ ותשד ןוכוס לכו 656מס וסוולע 5טלם וסיודכועב
 וכווסד גע6ד לסרטוד סדוכ סו 5%ממד סרטסמ ןומיסד ןו) ימרר לכו סתווופר 6רומ
 6כמזכ 6רחס סבווסד סדיב לפכד 6כויח לסרפינ = ותס קק 6כימוד 0רטסמ וסכוכ
 רזעל6 'ר רמ5 | * ןונ סכדנ 6טכוע ןונכקוו :סוינורת ומסעתור ןיבכ סוכ ןווכתס 63
 .כמומ רפוךומנעל סרסכ וכרעת6 69 לשקפכ וקכדת6 סו סכיזווכ ןוכו 0 ?0"ןלכס
 וסנוכ יבויפד צע6ד סעכגכ סנ)פ ןמ חת טיל רוק ןכ כמ רזע3ס רס"ורכעת 66

 ןוכו6ככ 39רפומ ותימ ד לעו ןוסרפ%36רמויכוופ וסויכב ןורעתיר סכק 6עכ
 ןומול ורק ו וקו וסיוכבל ורעתסד ןוכויח וס)כד דע ותיקד ןיכמז

 . ןוסכז |
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 ןומיסל 6% סמ ביסוות6 60 ןונוס ןולכזד בעו טוטק חלב סלמ ןודכעוד רותו ןיסבז
 63 כמו סוסו סלנע לעד (כוונכ ס5תת ומנע סדחכ סע ולוס רכ םיסיתסד
 | ןומוסוס5 ןוכרק6 ןיבויסד וסייכבל \רסוד ןיבווס 6ד לעו דחכ ןונוסס ןומ)ע וסכתסס
 "ביטנס רעתס 6כ5מל וכסד 6סכ וכבל * 067 6רטסמ ןויתס 0 6סד סכלמ יפו ט
 ברעת(ו וסיימוב דס סוכמ סק :סכלתל וכד ןובוס3 ןול 6טכע לג ןו 6ספתל וסווכב)
 ןוכ6מ תכ6וסלו ןכגל ךכסו ןפמ 56 סו ממו וונוע סריטכס ףקז סרוטנס ככ ידסב
 6כומוד כטסמ לרסיךכ * וסכולטקנ סל ונוקס 6תומדקכ סכעס תכנס סס כנמל וכסד
 ותסד ןוכוס לכו 6למ רעתסו סומו סוופכת סד וסווכופכ ןומרבןוכוס דכו ןייתס 60
 .תכס וס סול ירו סיכ ןפדומתס0 וסוודסב סכרעת סל סק רטומ דס +6 סורטסמ
 505 וכסד ןומו6מ תכס סנו וסיוכוחמ"ייפכתלד (כומוד 6רטסמ ןויתס 5ד ןומו6מ
 בקו וסויפכל םווב סכלמ סנטו * פתור קכ םכע6 וסיסד סכתמ(י ןכג ךכסי ןסמ
 6לו סיס 6כלמד 69937 ןיבכ סדו ול פרל = "13 פרל דב סד6ס טלט רט תע
 650 תוסו סכומותוסד ןבוכת ססד סוס יכס וסדו רוע ר רח 06+ 0רטס סוססמ ותס
 וכווחד גע6 סרסו = 0משמל זניע ןומעו סכומי לסרסו יזעע ןימעו לרמו בודו ימפר
 -ןימנפל סדסב ןוכרעת 6 6)ו 06מסכ ןקכדת טו כומיכ ןומוס ןויפכתס וסכימ
 סודסכ ןוקכלתסר 36רסו סכומי קלתס6 דכד + וככע) ךכוומו\ סעומוס בּותכ ךכ ןיגכו
 ךכומו רסס סירטסמ ותסד ןוכיס לכו 656ומס 6יופכתס ןודכ * סכ ןורטעתוו ןוקלתסג
 וכוקמס סויכ וסוע לגו סרק מוקטס סויב יסמ מס רעל כ חתפ | 'כיו0 ץערת וו
 וכ "סכדי תלמי סימו תעכפ וכ וגו דעומ לס6 חתפמו ביתכ 050 יכוטמס סוו יסמ

 6שסומו תעבס וכ וסמ יסכדו ת6 6למו סומו תעכס וס סונ ועכמ סומו תעבסכ תעבש |
 = יג טודק תוכר חסוכ ןוקוממו טודק סכנמד יסורטפב ורטעתמה וכסכ ןוכול ןוסכז

 וקלדת6ו םודק וכר סוססמ ןפממת ו סעכס לככ וקטמר סלע רסס 600 רעת0ד =
 * רנונכתס םוכ ןסלכו עבס לכד 03ככ סוס וכר חסמ וטו ןוכוכוב סעבם ןוכו6 לכ סוכמ
 6למו וקו תפבס כבבו וספכד )כ 6וס סדו 6סכ ןנולכתס וסלכו ןומוס תופס ןכוכתו

 ןיכרס6 ףתוממ לנכ וסופר עכס ןוכוסמ תכ עבס תכ יכורקס דעו ןוונת :ססכ 607 |
 וסוסד יכל וטמ דכ סלככ ןו) פסלו ןומ רטעלו וכסכל וסל סולפ5 סעכפ יפסד ןויכ
 שכוח סנססנע סרפכל סרפד סורכ וטו5ד ןיגכ לגע 0כרקנ ןרס6 דקפת6 ס(כימת
 (  מומל קש ) | וכוממד מומס סות וסיסד סרפ יכגכ בקו ןרס6 דכער רחל 'געד
 סי! ןורתכ לכב בינס ריד ןופובל וכו ווממתכ 60ככ סולט פכסכ חכפמ6) 50רשו
 6רכוע ןרססכ סוכ דוכעת6 סד לעו 6דבוע ססוח6נ יעכ 6כבו ' תל סינס ליעל
 וסלכ ןומלפ ןסכרבתס ןודכ * דח 6כווגכ 5לכ סכתסוו ליעל יכס רעתוד ןוגכ 6תתל
 %תכד סת ו6 + ומ 6קדכ 6)ככ סכסכ סול תמ6 סכסו סכסכד י'ע ןסכרכ ןוחכתמול)

 למ עט סמ" ס!ועל לו6ו' 6תומדקכ דכעד ת6טח ומס ןוגכ ת6טח) רקכ ןכ לגע =
 רת6 פסו לכ סמלס05 סכרקנ יזחתס ו6סנ סמימת סנוע וסל קפכוד 30 ןיגכ

 סיוע וסופד ןונכ סנוע כרקע נור לוסד ןונכ !6י6סו כ6תמס קסנוד לרטסמ =
 3060 36 ןרמ לקדכ סכיבכ נגע * )16 לגעי'תנקלשכ ס3 רטע 09 ןוגכנ לס ליעל =

 \ ִס % ו
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 -6ד סנוונכ ןוכורקמ + פסכ (ססכד טועע וטחר :פרטוןו!פ 6קרכ קפנוד ןקונםכס)
 .בתסוסס) 603: 05 דחו וכמד סמ נע דפו וספ) פוכז) סומכספ ליפו רוסו כותכל
 ת6טחנ רוס לפרסוכ כיתכ 63\ת6טסל לגע סיב כותכר ףססככ ו *קחטוד ומונב
 סכק 67 לע רת סעכב 'טכוע ונוכזלד ןיבכו פתימרקכ סצסוע ונוכס (יס רו 6

 סומפש) 606 תסטקל כס כותכ 03 6ד לעונתימרקדכ ןסיוכופ ו 0רכד6) (עכ
 לוכק 6 6סד ןרספ כיל" 6ד לע לרסיכ וסכ 6קלסכ ס3ק 6טד" 65 זחל ןובכ
 ןרסמדעכ סנ ל:פתסוסוקכו * לגו 'וו ףסתס ןרס(כו כותכד טטמד 9תולככ 9סכוע
 *16דו תסטחל * ק6טסנ רקקכ ןכ לגעו ביתכ יונת סוס כוס ןעכ רעו 5וסס תעב
 ןו6לע = ומול 6 מנו סוססכו לכ סולתטונ יכדתוו סוכומרפכור ןובכ סלועל פוסנ
 6יכוכרע סכתטסד 69050ו סתתו (ליעלד 6תוורפכ סנכב 63 סכתס6ו ןו"תתו
 לעד "תוודק סכ תש 03 עי מ שרפו וקלתס ד סמו ןמ * עוי סוססכ רסס יככד
 (רזונכסכופכתמסנ מנע ןמ בוס סוסס רכעתס סע סוססכ * סמוו 6וססכ תו
 ןט ו ךונזס ווסו לועג .ןירטסמ ןומוס לכ ורכעת 6 שמנו סוס לכ * סוכל" ן6כדתמ
 .לוסוכסו כדכותקו 6תעם .ירבד דע ?מדע (וססכ ופכתמ0 62ו לסרמול וסימרחסכ
 לכ ₪ יו דוככ סרוו רסס 6מנעב 'זגור סכתדלו לכד 6תוודח ( וככרעו (ש) וככעו
 :תוודפ "וו 6וססכ ןכתרגוותתפמ סו סוסוכו כדכ ןרס6וסכ וסט וקקונ דימ סעס
 רוטק תרטק (סק ןימודק ןורזק וס)ככ (תוכיסמד 6רוטיקכ 6רטקתסנ תווס יכד
 ס9 ורסו 5דקכ ןוכרתס ןוכופ לכ וריזקו ותס ןומיסו  "רטק ירק6 כבכו 6רפכ לכ
 בותכר רתבל ומסכנו ןונ רסז6 ככנ * 6רפ6 סנט וריטקו גסוידסכ ס3 ורטק 037 רכל
 65 וכוסככ6 )ד דפייפד ('תונרמ וככרע ןימווג ספככו- טדקס36 ןרס6 ףכי תסזב
 דחו תו6ו 6קדכ 6תעמ סוס )ד דחו וסוודולע ןומנע 6כרכתספו 6כרקל ןייופת6
 סרז 66 "ו ונפל וכורקו)  "ןוסניד סוס ןופכ 6כד תמרקוומ 6סד דפו ףתעפ וקחדד
 ןומופר תות 65 ספספ ר 50"רכמ וכל ורטר ד ףרוטקכ ורטקת6 רח6 ס!מכסדנ ובו
 קומו רכד פכתטס )ד רת6 )כב יסד וסוידו לע פרטקת6 05 5 6% רכנ 3 ומס
 :מרקס 36 ןרסס כו תסזכ ביפכד וכסכלרסז0 ךכ ןונכ = "!!כ וסווכיכ (ורס 65 וס
 .- ןיגכ ביסנתוד רע (מדקל 6כסכ לועוו 05 6ד לעו 6כקוכו רכד סכתסוד
 ד לעו סירסכ פתח 3 ףוסו רכל וס סנור6פ ביפכ6 637 ןעד וכד רוטקכ

 *וסווכבל סעוו סוססכ סוכוכרע סכתמ6 |
 ןוכ יתווער ןכ סוחופס ןוכ למושכ רמסו חתפיסוויברי מועפס סיכ | קלף

 וכ 05 סכטמ סלק רעקו6 60 וכ 67 סופוחס ןוכ טכפוטכו * תוככס |
 ספ קל סול 6חכס) ועכ ביסכ6ד ן6מ ףד עו סכ (קכד ת6 (סלכקל סכ ד 6תוכיבחו
 תככ קכדפמ םכ רכ וסופד סתכ 6דכוע ספזפ05 יעב 6לככ ןכיכת סר וכ ס5יסכמ)
 6גווו "עת6 6וס 6םודק כמ יעק חלפמנ ותס רכ = *ס) כל סוניד (תוכוב ו סיגוז
 סל ךרכז סכק סמ רעת(ד ן6מ) "וכב (קבדת03 סוניד (תובוכס סכק 6סד לר(
 ןוכ יסיסד סנמוזכ יכ) ט) סכטמר ספקד +םכמ 67 לעו רת6 6סו סול כרכמ וכנ
 6 קנס (יסד ןיגכ ןיסונכ6 רפס ןוכ וכ ךכ = * )כ לע קלסו פולעמ יס( סיקנקס

 (רטעתעו



 חל ינימש

 6נכ לע יכד כס ס6זח כ ופופס ןוכ בור תסו יחוקס ןוב סכטנט 5דו' )כ \ע רטעתמל
 ט6לע כסכד וע 6כרב קמ 'גסכו סכסכד וע ןסכרבתמ לרסוו כסכר יע 0כרכתס וכח
 סל עמיכ ךידספו וו ךימר ךוכז םיתכ *סכרכס ינסו ?רסגופכ לע ימס תס ומס רסס
 סלק ןו) לטכ סלועמ) סמס סנועמ וכי סרכס 6ד ךודספו בעי 67 ךומפר רוכז \ ספס
 'וכד סוס סנועמ ווסד ןובכו מנע לע 6כב5 טוד כותר וסייסמ דכעו נועל ןול קולסו
 ןוכ קופסו סמלע ןמ סייקידכ סכקל גוטכ 67 (כוובכ 6 מלע לע 6מסרלו סכב05 וסל
 ערפת סל רפתמס 0% סכס רכד6 65550 קחכו 6מותוסו לע לע סכב65 ליעל
 יועורמסלמ פוסכ סנו רובגכ ווביתכויךתרוכב ת6 סררוע דסס וככל ןיקפעד ןוכוסמ
 ןונס ךידספו 'גו ךימפר רוכז רט וו כ * סכסמ ק'קס6ד קקכו סוס דו לגו ס6לק
 וכונכו מייק ןיברק רכעמל חכו ב6 *ןלע כבל ןוס) ןנועכד ססרכסו כקעו ןוכוס
 6רכו קסנו 'טכ לע סכק סרכ דכד סעס סנועמ וכ לד ' וסווכבל סול ןכועכ 05 ךב
 6 דטס סמ:ע סוכ סייקו ססרכס לטכ ונדופפב סקימנ לוכו'6נ7 מפ *6עלע סוב
 6מוויק ןויעכר סמ סרכסכ 0% סףרכסכ וכקת 50 ססרכסכ סו סוקסס תורנות
 "ותסו [ר6 סודכס 'וו תופע סויב רסס מנע סווקו קחכוכ סול ףתמו כקעול לטכ רותו
 ' חתפ סדוסי'ר סט סנועמוכ ךכ ןיבכו מנע סויקתס כקעונ ססרכלכ ד לעו
 6מוו רססכ רטעתו ןימוו סעכמ ןוכוסכ ןרסס סונתפסד רתכל ימוטפס סניכ = יחד

 6כחלופ סר לעו סססכר יע תומלטסד סעבס ןמ סוינתססכ סוועב ס(כומת
 ניו רסס 6תומדקכ כד 6וסס נע סכטכ לכקתתסנו סעבט מ סרטעת 3 ס(כימתכ
 וססעוו כותכר לגע 6וסס לע לרפכל יסדו לגעד סומקנ6 סו לגע ך) פק ןרספ 5
 65 סרפ יכב סכקתת6נ ועב סיס 056סרפ ןכ 53 רקכ ןב טל* רקכ ןכ * סכסמ לגע
 םוסוו כל יכמ ביפכד ןותומס כנמל ןוקוד רדטה ן6מ * סכבל סכוק סכרקנ יזחתס
 מומס וסוו כ" סכלמ ובק 6לו ךורט5ס 6רקס וכע 6כלמל סרדסנ 6כורוד 036 לכלל
 '6טח) 'סרפ ןכ 5לוי6דו רקכ ןכ ךכ ןיגכ סדוסו כ במ * זפת 63 סודודל סודידול
 36 סו) ועבמ סומת סומימת * םומומת סלופל 0 = "סוכ בחד סכוס סוסס לע ססכדל
 סנועל בותכ 0סד סלוע3 ןיקלס ל וסונורת 6סד וכס 90 רמ6ק !געו לו6לער ספות
 וכב) כרקל קחנוד נו 650 *לו5 כוקכו סימומת וסמ "פס תסטמ) לגעו סימימת
 רפ6לי6 סנס 6רינ ווכוע תל ססמכ0 ףםיו כותכד דס 6רקכוממז ורת רכדסד סרפ
 3/0 דעו * ספועל וסנעינורת 6ס לסת תקיוטסרכס ךליו דו ויכרקכ ךכסכ וכ
 ןיטרפתמ וסווכעו ןכומת .תורוכב 0ד לעו = זירת וסיסד 290 ירת סיתימת סנועל

 ' ןוכרמ6 סמכל |
 יעכמ תפטחל לבע"תסטחל סיוע רועט וח רעל רכדתסרמו מב לאו

 כותכ 05 סד לעו 0מבוע ונוטס ס 36רשיד 036 סכסכד ץמוומכ סול |
 ס)ונמכ ןיכ ססכוע ולוכ סוב ובחד ןוכוס לכד טמ סנועכלגע 056 קסטקל לגע וסב
 וסייכלד וערכ סינ וקיפסל 6%ידמ ולבע 03ד ןומוס ונופ6) סחנופכ ןיכ סדבועכ ןיב

 טינ וקונסד ןומו לכ לכ6 = *30רשו מכ 0 קשח בותבד סמכ וטנעת 6 סו קלפעמ |
 ₪ טק ןכלת 6 לכס סוכמ סקוערד (מווג וקילסד 030 סי פלפל 9לד (תוערכ

 > | שוש |



 ינומש | 4
 = ןכרקמ ווסל ןיגכ 056 * 1955 ת6טסל סיוט רועמ ופסל לכ6 - " תסטקל לו ספועל*
 < = (וססמ ס6כדת(05 ןויעכו קסטסנ סוס (דויסמר ורוט גע ןיטלשל סירועסנ סתומדקכ

 |[ 2 י ךורטכ6 0רססל יתותדח) 600 דוע 01 6כומ
 |. דסס 600 סקס וסי6 סולט רוסד ןובכ רפ סו רוס "סימל 6 רושו

 רוט ןיוקס כ 600עםד סרטסמ ליסורוט רמס יס ר = *סימנשל |
 סונלטנ ןוקלסו קהביד ניל ןיבכ לו6 = *36קטסמ רוטסוכפו ביתכד 636%טל סרטו
 6רטעתמ רמו סככל ןיגכ סנכ סדוסי 'ר רמ* סימנס כיסו רוס לעויככ ןגל 5
 לרמו :סככד (תוולח סוס סלכל וולה 0מוי1ססו * תומלס6כ סכסכד יע סכרכתמו
 סילתט0ס לוכובכ 0תתל סנסכ סינקטסד סמויכו | * ןי(תתו ןיסנעד 6תוודק סבקב
 סנתו ךכ ןיגכו סכנשו (תומורטמ ןיכ יובוברע ורעת ד (וסיכסו כדב רכ ליעל סכסכ

 * רנו סוס לכ6תו "ו וככל 6
 .קסויןמסיכ *'לגווערפת (סכימסר רתף30ורזפ6050ש5 = זרלה

 ןילכוע ןורעתס 'תתלה ןידבועב ןבינת סס רמס 630 'ר סכונע 'ו
 סלועלק 'תוודמ לכ חת - סלוענד לכועד (כוומכ ססוחתסנ יעכ (תתלד סדכועו ללעל
 סלע 6כסכו ןימונוכ וסמכל [סכרבו סוול קיפכ ןתמד סטידק סכמס 6וססכ סיונת
 (לועלה כוובכ סולע ריבכתס חסמ וכרד (סכסכ ךכ ןוגכו תשמד ודיגככ רטע תס סיממ
 סישוכלכ 69) סומורכ סכוערביוחתו לו כמ רותי ןיפכסד וריסכוו'דיס ססזח6)ועב
 ומיגפ רובעו 057 ןיבכ לכ ויגפ סיב יוחתו לו סלועלד סכוובכ סולט כ וסמל 6
 ו ןוסיסוכ)כ סתעס סיססכ ימיגפ ןווזחתס רמתיסנ רוע:6 05050 חת *6רקס רת0ב
 ןכוכת ד לעו + סכוד דכעמל ייל םתעס 0סד 6תעמ (וססכ וכיזתמס 05 ןוטומסרב
 ןורעתי לד ןוגכ מ'עב ס5מל סימרב םיכסרעתי 0 6מ\עכ ערעס (כתומד סתעסב
 6כודד 6ןתעסו ףכמוכ יסד (תעמ 6קחדל לוכיו כט סימרגרעת66רכ = *סולע
 * ביתכותומת 0 ךכ ןיגכו6מנעמ קנתסיו יל ימקכ סיב ערעוד |6מ 0מלעב 6
 ינקותמ נו יכסכל רטסמ ןווק0 סל ןוכו6ד ןובכ ספרטס ת6 וכבי רמי תיכ לכ כוחו

 חיו סמ וכ ןומחכ תופס בדכיע תב עבטונ6 תסןרסס חקיו חתפרוע36 ובר <
 .פכמ תכ סתוס סיוסר חל ."סלועלה סכווגכ 0!כ ךירטכסד סעכ לכ * ןרסס

 : סלע ורבתסד סמוק ןרסס5 עכמילס יחתיס סווסר * 6מע ורכתסד 6מוימ דודל
 ילודכ 6רכקתס דכ :ימקרל 6כס לכולל סתס לכ0 = ד 63כ 096605 00 ןיכ סמ
 ןופכד ורוסכנ סוודחמ סוומטנ ןרססכ סכס = *ןימד סדמו6) ןוכרק 60ב65 מודל
 * לםקב 6רכחתסד יעכמונ6 כס עכט תכ סתס :וכס ירחת ד לעו  סכרבת
 לוק ביתכר ןכיכתד סט ןועממ 6 = 6פקת סמו תוכלמ ףערול סכודל עכמ תכ חת
 רפומ וגמ סלחכ וקפכו ןסכלד סכמסוכ קכתססד כקעי 6 דו סוס ריפס רפוטס

 סס)ע סמי6 ךכ * לק וסויכמ דוכעתסו סדחכ סחורו מ (וומ קופל רפוט 607 =
 לוק ירק לוק סוסס)  -)וק לקט ףדקכוקלתסס סכטקמ ונטו דס לכ ןסכ0ל קופס

 יפכ :ק וג סל וסכוכ ינק ירתוי לוק ורקסו 'דחכ ןסכ0ל לונכד כקעי לדו רפוסס =
 זגווזכ פוט סוסס וגו תולוק רז וקפכ כסעו -רפוטס לוק רקד ד לוק ככ פק

 סכטתעל



 מ יניכש

 ןונ יקס6 רפוט דו רפוטבסכטפמר סנוווכ ןיקפכד וסכומ תזמוק סעבפו 'סכסקמד =
 עכסוש תל ןרסס םקיו חת * סלט סומקוס סו ןוככל רתב)ו תומר ככ ןסכ 0! ןוטיורו
 וסנכ ןומנפל (6כרכ 5סכתמ סל םילס סנונזכ 0כפפב 05 סרכפל סל ידמקל 0 סבל
 6כוובכ פלכ ודוקכ ןופכסד ןרוסכב ססכקש0ל כסכ ועכ ךכ ןיבכ *  ןרסקר סדו לע
 סזנרו וכו סיכמ סססרת(( 6דלעו *  מכתש ןוורחו ןסכרב יודו !ע "טד ליעלד
 %5רמו תיכ לכ סכוקסו לד עו "סוכ רטקתסד רתס סוססק סיבפתי %:ד ןיבכ וכוכטו

 * נו סנרתוודו לפפו ולוח'וי ךרבכותס וסיולפ * סכטכ 15לו ספרטס ת0 וכבי
 "רכד ןכועזימ 6ד 5תסרפ במ סדוסו 30 *'בו ךת ךיככו סת תסת 36 רכס -

 ככ חמו ןוו) חתפ סויפ 'ר * ףסכ וכסכ) רסזד סרו וכ 6רמס ונגר סוסיב0)
 רוסס סמל 6לכמ רוקו ןופכסר ורוסככ 0קכתטסננודחמל סססכ ועב 0 * לגו םוכ6
 "רמה תורוט 600 *פכתמ ס סוכ ןופכפד ורוסכ סכתמ0 סיב ורוק 0סד רומק סול
 6תורוס *סדירט רמחד רתלמיתס יסוד 6רטסמ ןויד דוענ'וכונע סיפוס "'תוודס
 קו וכר > ןוריסס ,ינונכ ןוומ ססכד 6רטס) * 600 סרוכבד סרטסמ ףתירוסד 9רמחו
 0 ומ וב לילכד ןוגכ סוודס ירמ לרקמ סדכ סד 6נכ לונכו סורבמל ףוווס דח ככ רוס
 ?תוודס יעב סמוווסו 6תוריס סכסכו - סכוד ןוסדו ויגרו בוטעו סורת6) רדס6 רתכ)
 לטכ ןמשנ סיע "כנפו סכד וג ןמפוןוו וקפכ דפ רתמ רמס כ 'ר* ןופכסד וריסכו
 "ןוטס ןמטכ כותכד ףמוייסו סתורוש 6תוודח וסופד *0!כו רותו ןמסי ןולותריווכסכ
 67 קותסל 62 רולו 63 קר 6 ןיינ * רט ןקו ןקזס לע דרו 000 נע
 וסיסד ןממ 050 160250 ןוכ סמ = * בודת סנס לספכ ןמסו ןיקלענ קית מ סרק
 סוסו ע%תז:6 ףלו רודת וזיפלכוסוסלסבז מד סרטסמ ותס רודת וסיחלכ :סז סב
 6רטסו ות ןימלעל קותס 03 0! 6מר0) וסוסד ןיינ * 6כימומ סוס 6ד לעו ו זחב
 כיתכ ךכ ןינכו (סודכ ומויקו 50 65005 יעווקו 035מס רטסל שול ןותריו 7
 ףכקנופ סנפממ פרקול ליעיו דכ סכסכ ךכ ןיבכ = יעבכ לכו כור לכ סוסי ססיפ לע
 סטכ ןווכתסו ן6ווותת6ו6ז כו ןוכיסוסמפב ונדכוע 6סד 6רמס יתסוקל סול רסס
 וסנכ וודכופד דופו -פססכ סלכו וסלכ מעל ןפכרב דיבכו גווזד ןפמל בווזו ןווכתסד
 קחנורו סדוסו יבר = *סושק < (קר%ל יודכוע לכ יסד ןיזר ולגט רווחו יזרכ
 (טכוקב רפפכ וסייכבפ חוכס דק (יוכר סוסוירופב) (ווכורמ כמ (חר6כ יז וס
 ןגיכ ךכמו רולו קתכו ר פתפ = *לוזכו 6תירוסד סמ םמיכ סדוסו כ רח -%סכורד
 6סד כט וסו6ד ?תירוד לוו 6ד כוטסןווכ ךכת) * לגנ סורפעל ודוד ךנוס כוטס
 ותסד סמנעל בטו 67 %מיע) בט " לכ כט ףתורוסר (יכווו בט ןסוס 403 רקס (כוי
 רעתי .תורו6ד (כוו וורמד פס 6ד וכזבו 5לכמ ריתו סכז סונ פיבד כיי וס 6דו

 סופו יתפס כבוד סדוסו 46 *  םווקודכל סכק סיקוו דכ (ווקס) יכזוויתלד
 956 *סונש יתפס בכוד רסס %תורוסכ ועלמל וכזו סמלע 6וססכ ו)יפסד ןכוכת 60
 ןוומ 55 כותכ כוטס ןויכ לכל וכס ירמס (כווס בוטס ןויע ךכתנ כותכ ו ?ייכר ?וסס
 ןסמר ססעמס 055 רקס תר6 6ק ריפסד ךנומ 6ע16 כב סלנסו 56 סיכוקןסס

 0 ותל 91 לווופכ עז 06 (תורולר סע סוססו סכ קקיכדו (תורופכ לרתפסד
 ןסיהנכ



 | | ףימש

 תומס ם6רב בותכר לק (מרסנ (יעב יכס (תירוסד סכ סולק"סורס 656 !םוקלב
 נסו קיתמ 097 כט רמחכ כוטס ןווכ = * רסוקלכ סל תורו סד סכר 9טר סל 0רקת
 6כומונ וטסו פלד סורסומנ ודורל ךיוס מנע -יססמ קופודכ = * לק מר דיתע
 סותוופט 6מלע 6וססכ וניפ6 סוכמו יתפס ככוד .*יודיב ופמור סכתטו לג 030מטלו
 תפכפותבו ותל טרסיתסככל סרקולס כוטס ןווכ ךכמו לעויס ות = 6תורוס |פסרמ
 "סול ועבמ ו ךלוס ודודנ ךנוסוסמ סכק 16 יפסכ ס)חכסמד סוסןלמ יכסי6 ירקתס
 וכ בותכר סו תסכסמ 5ק סוסד סמכ לסרטו תסככל סל סכטמ 6ק סלק ד 6
 רמז סוסד כוטסןוו כוטק ןווכ ךכהו תכד 6רטי תסככנ ס3 סכסמ סכקךכ "'קתקמ
 יורטומ תככוכ סתס לכ ורמומל" ןטכמ דודו רקד קנו ד ודוד ךלוס ' לרטכמד
 9ונכ תס כט רומח 6נססד ץתוודח ןיגכד סורסומ וס סדנ סכומוב 000 סנלכת ל
 ןווכרכו ןסוודסכ ורעתמ סנכ לסד סוכטו ותפס ככוח * 65 ןסדח) .(כומיכ 0000
 קחנו'ר\ סדוסו 'ר ות < 0תתל ןסכרכ 9קר6) ורעתמו ודקב וחכתסמ וסלכ ןועלעו
 6סת רותו *  6סת ףםיו ר ורק (סוו לק ךמס סק 56 * סומע ודק) סיסיר םיכ וקטכו
 רטפ63ק ךוכ6 ן6מו סיל וךמס = * סכבוכמ קלתססד סכרב 6םיו למ %קלעב םיכט
 : 6תדגסד %תטכחד ןונמ 'ב סונילכו 6תירוסד ןומממ 'ג מנו לכול ףולוס סוסו קלע
 כ לוז 030 'תורופמ ו קינפו טכ רכ דפב ורוויד 0 תססו 630 סכפינוס ומ ונס
 ₪כ רכ סוסֶסַכ 6 +6כ6מ סכפונוסד ןילמ ןומיפ 0כררסס שלוו לככו\ סיתדיכענ סמו
 69 ןומכ סול תיסו ספל סיל סכרכל עדו לו סוס כס *109 ןול רק" (תורוסב עדו
 6תמס ' ךכע 63370 רפכ י6ס וכבפ כליע 0 סוס יכס וסל '6 סדוסו36 ' כר ככ ןו) וס
 רפס ךוכ% 5נס ןסמ סול ורט6 *ןכבנ לוז תסו פ0 6רמס ודס "וופכס ימקמל ןל רוס
 סוכמ כפול\סו סותוכב סכווס 036 רטט סככוסדוסו ר עמם ' ןימסר רפכד סרועז ר
 סוכר וססמ סו קסנו רק "ירתוטסרכ סמעמכ סיבמ סנפינולו סכרכד (סככ ןונמ ב
 616 561" ןטת ומתוו לקפ דס ומס סודוב ודוחסו ןנז5 *ם5 63 סוכמ * סכפולוס סורכ
 סוכוכתס 0 ור סרכיו רמו חתפ "'ום6רכ ספעמכ ךוכס ך) ףילוסד ןומי6מ סלח
 וקפכד סלע רתס 6וסס) *ורק6 סודלס ףכירד רתס לכ סודלל רכוו "גו סולולבס
 סומוכתס ת * ןוונת סיכו ןוכוד נקפכ סיכמ סוס ימפרד בע0ו * כס סי3 ירק יכט סיכמ
 ממכ לכ תלו = = *סלכ נע ןיטרתסמו סתומדקכ ןייקסתמ ןוכו6ד ןסכ( ןו56 סולולבס
 סופ וססמ תקופס ספלע ץר6 ףוסטד םפכ ל ס!חס טפכ לכ תו * תטמורססוקס
 סופט 'סינגכ ךיממר סדק סדד םפכ ד סוס שפכ ץר6ס (נות'ותכד לכ !ע "סלע
 גטרס רסס * 6תתו (נוע) .( ןילטס 6פ ) = ןורוט לככ' 0טקרד סיפ וסו6 67 תסמורס
 לע ינטרסכ 6םרתמכ ספייס 5909 יקמסו ןדעק קופכו דינכ סע רסכ (וססל סימס
 סוכ כותכד 6כלמ דוד סוס 0ד תשמורס סיחס ל "ככ (סוזמ סוכ 69כ תמו )כ
 ותכתסמד ןופידק ןיכספמ ןוכוס לכ ןוט וסכימ)ףסכ ףוע לכ תלו" גו סימס וכמס 5
 רק סיפככ טס סיפככ סמוסכ ביתכד סמו מע לככ ןוסיר6מד מס סדק
 סדוסו ר רפ6 :וזס 6קדכ דפו רפלכ ןוסור6מד 5תוער דבעמל מגעב ןיסלט ןוסכמו
 חכו 0 קנתסו ססנע רתסלר סיכ ומח 06 לכ יוחת6 6) סובר י9ס) ככ ופדו

 !קד)



 ים ינימש
 < כס *6ר7 סוורק ץר6 רקס טד כ לע ססנע סוק 6וס 67 תטמורס טופס ודו
 = . לכ וקססו קיפכו דונכ רסכ 5וסס יסד סומכ 6071 [ר0כיץרסכ'כרו ףועסו ביתכה
 וקסכ ףוע *ףועסו ' וגו רפי סטו כותכ ןטתמו ץרס ורק סדרת סוסס דע סדורופ
 סדוסו ררמס = >ןמו6ו מק ץרסכ ברו ףועסו ביתכד סוס דו ןויקסת סו ןוולק 6
 רמלוסדוסווכר םתפ * סתורולד סנע מיל דחו דפ לכו 6כווע ויבר פס3 <תתפמ
 '6ד רק וכ נכס ריפסו רמת6 לס רח י6ס"'וגו סוחופקכ יכודפר תוסימ5כ וכוכמס
 כל וו מוס דסס סו 6כמס 3 יעב לופכד ן6מ 690 יכוכמס וסמ < * וכוכמס "6תונבב

 :סוסו סכמס6 6ועכ סו ףיסות 69ו סנפכ כותכר ס!פכד וכ ךכ ןוגכו "וגו םילפומס |
 ןוכו 6 ןול5 תוטוטסב סמכו * סמע ףתונגכ ןומוסד 6סככל סרסול ו וכוכמס סרט
 +ןמ דחול עדוד [9מו -5רטכמד בט רמס סוססומ 6תומדקכ ןווכמת6 ןומיפד ןסב6

 'וחופתכ וכודפר סתונגכ ו55 סל דועסו ךימס 5קלעב ופרתסמ 6% ןכרכר גע 6 שוד
 "'תוער ןווכמו רקס קיפס חופת רווק לוופ 6סומ6 סר סור לכ6 (רמסד סקכ דס כ
 697 6תוער כווכל סיחופת רחש ססוורל תוטיס6 *  סיחופתו תוסוס0 (ד לעו
 ףדחונ ועכ 6סודק 60 דחומד ןסמו +וכ6 סכסס ת)וח וכ סמל 6ד לכו -סרקח וזו
 ומס דו תוסו ססדכ 6נכ 'כקתתסלו סמסבתסנ יז (קדכ ןוב )לכ סל\רמחרב סכוד
 ןוכו 5 ןגסכז' סכיסכ ןוו תג ונכ6ו ומופכז בלס רט6 חתפ קנו וכר * 6תולבכ וכל סל
 ןיתרוד לע וופ לכ ןיטידק 30רשי חת * ןו ספדק) יעכ ספקוןימודק ןוכוסד )6רטו
 ןווד רתס 6וסו 6תתו - ס)כד ןויפ ןסוסד ןוגכ ות6ד מנע סוססב ןיונת סלכ
 לרטור ןוי ןונכ 3סרפוד ןיונ 653 סמודחו ןייק ןיקפכןמתמו יו ורקסנור סט רטכמד
 ץע סווח ץע ורק6 ךכ ןינכו ןווס לוטכסוכ סניעל 56רפו 0סד סוונת סדכ דו 6
 6תתנ :רמיד יו ןויכ ספל סו ןכרבמ סד לעו ןווח יקפכו סויפורק6ד רתס (וססמ
 לסרסוד ןווכ כרקו לכ כ6תסו ודב כורקד ן5מו כ6סמ וסוסדזעע *(כוונופסכ
 650 וודוחלכ סוס סדד מות 03 רעו * רובע וסוסד ןוי 6וסס כ ריססו כ0תסס 0
 :סנע רתכ \5קד ןוו 5 * 6נועלד 6מבוד ןיעכ 6וס )כ 6תת) )סרסו ורכעדסמ לכ
 'םודקכיזמ סקדכ דיכעתסד לסרפוד ןוי ןייתס ל6רשי ךכ ןינכ "סרטכמד ןווד סמבול
 ןפתס סנו םודק סלע ןוו סוססכ סכרכת6ו ?טרתטסו יתמד סלועל %9רסוד ףסוומכ

 9תוכססמד סור סירס סוכ 9סד 6תוכ6סמד סרטסמו 5תוכססמב דיבפתסר
 סינ תולווסו6 כ6קס6ו סומו כ0תססוסוודסכ !תמד ן6מו לרמוד 5רטסמ וס
 -ןופילק %רטו 6ד לענ וסו6 9רטכתה ןוו ותסד מגע סוטס 6סד קפד 6ו)עב סקלוח
 ךירכתס ןווכ ךכ ןינכו- ותפד מנפרד רתסבורטקתד ןובכ 0לכ לע סד סרטכנ ןיועב
 סכומיב לכת סולוד 0תוודס וגבו 650מ₪ סרטס) ודס וסו6ד ןוגכ לכו רותו סקס
 ןוטנע וסנכב יסכתטמ ןפכרבו ודוחכ [סודק 67₪ ןולכ (כועו 6כ דוכעת6 דכו
 "רטכמ וסו ד ןובכו ןוילימקל ןוו יכמזמ סר לעו סניפנד סדכוע רעתו 6תתנד 6דב עבו
 סי סוגפד ןלמ) = 3סרסונ וס סמודק סונוד ורוטכ לכו (תת) סוג 0רטכ) ועב ליעל
 ותסד 9מלעב לוס סו תולו 6מלע \ססכ וסיס ב6תסו ףתוכ%סומד סרטסב " סתתל
 - .*!תלד מלעל סוס רטכתז 6 סיכרוטב 65 סוס "6ורמ לרטכמד ןוו סוססד רתס
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 ינימש

 .ותסד מנעד ןוי םוססכ סקלומ סול סו 03 מע (וססכ :סי) ןוכ סי טיל כיס 0
 ןופכו .6ד ספנע וריטככ סכנמנ יטדקנד לרטכמד ןסמנ ורטכד )סרי ןוכיס ןופכז
 דומעו טפסמכ ךלמ רמשנ טיככ וסס -חתפ | סל 6ומנעבו ןוד קלע מוס
 תמורת טיסו = *ןסבסד סנכ וסיסד כקעו קל טפסמכ " טכק ד ךלמ סמ * רג 06
 תורסעמ לעו תוקורת 'עועבד וסע סד 'מורת טוסו - סמורתס תו סדכ'ותכ תמורת
 = (תוקלכסס סורת 6סד טפטמ וסי6 1097 תומורת שופ\  *ידמ דיבע לו סמוי לכ
 תמורת סוסו ד לעו  *טפסמ 65כ ספסכ שיו סלכ טפסמב סות ל 07 ןיגכ ימסרַל
 096ד7וע סנו = ייעקרב וסלכ 000 סוס סמורת םיס סכ:מ דוד 60 מות יס) *טכסרסו
 תמו לכת | יוססכ קכדתס יפסכ ןקכדתסד סונכ סיכמסכס דוד ידסה ביתכ יס
 .יתיד ןיגכ לדחכ ןוגוודויוטפסמכ רשקתי 'עורת יסד ןוגכ כךתשמ סוס כל דוקל
 ,טמוייקכ סער'עויקו תומלש כ רֶהיס סמיוקו דקכ ןופ בוווונ סמל 6ק6' ערסכ
 כירקתסו סרסיס ,תויוגפתסו טפסמ 05כ סערס תרחתטסו ןוכ םירפסו וסיקד5 (6
 ןיי ןיעכד ןיבכ כ 165 ןייויכסכנ ןמשיוס תו = * סנסרסי קורת םיסו ןידלכ 6

 6וכת 003 וסלכ ןומלע ידקמלו לכ סלכ'רבקל ןוסליד (רטסנ יתד סרטכמד ןוימ
 6תונמפרו )כל תוכוכמ וסכ סקכתטסנ סדב סד לכ 050: סכומי סלכ וסכ
 ותפד (ענעבוסמ:עוססכ סימס לוס יפסכ סיתוער קכרת סד [0מד ףתוכמוסעיככד
 רתכ לבד 03 ןודכ  -יקכתטמ טו יד רת6 סכוטתב קכדת(ד :ווו ככ סכתסונ
 ןמטנ ןיו כס!ס רמו דע סו סכלמ סעלשנ + סילוד ספוסכמ סו 6רתוענ 057 מגע

 "תנעכ לוק סיכ וסמל סיכ סקלוק סינ ונסמל סול ןמדוי רסס רעוע (סל ריסעו
 רע6וססל סו סיקרד ןסמו = יתסד מעכו סד סנינעכ ןיירמ | ןיידרתס ותסד
 לכ סלע סרתועכ ונדתסמד סיוסודכ ןומיס ןוסכו סורתכ0 ףודר 03) (רתע יעב 9
 .לוקבסל רתקכל מ\עיססכ סס :וס לכ סתרומתו תוכוכוו כסו סככרעי סל כיקכד מוג
 | רבו סרסס י36 סע סמל 50 ו רמסוו רמסו קתפות * 030 ססית)ר:10) טי יס
 36 שלכ רסק בותכ םתרסל פעכש תרות סד סונמסו > בתככט סרות 07" סרותס)
 סל יכס16ל למוד סתרוס סות וס -ימל סתרוסנ 05כתס0נ תו כס ' ותרוס רד
 6רטסד ןו\ סד יס סמו תונמ\ סרופד סתרוס 56 * רק י6סכ ורכד6 5 307
 סרות ןנורק ד נעו סרות לקפכ ןתעו סורש ןמת סלע רפסד סכיתכ לכד ןיבב
 נכס סרוק" יפרוס רדק ל0ו לכ יסדו סתרסל סתרסל יתכתכ רש6 6וס סדו כתכבמ
 :סכיתכו רפסד ספ וסוסד תעד סוס ד ספ סיס 65 = ספ נע שויקד רק סרות
 וסי7 ספ סוס לע 6מווק וסוסל פניכש סרות ורקסל 6306 סרוע יס לד סרותו
 סגתסו כותכר וכמיסמיפוככ רסס לכ 'ע לככב סט קינתסס ךכ ןיגכ " כתככמ סרות
 לסחכ ןוכו ךלמ יכפל עפר וגס :ינכ ףרו:3 סכווו ףסכמ סוביסוגס ביקכ קייל ךל ך
 (מודכ תכקתתס סטודק סכלמד 6ווסרכ 0מ:עכ ןיבווח ו6ינססד סתעטכ חת * וססכ
 ורבעתסד 6תעסכו יסמלע ןידקוס יוכוסלטו סכילב (.ככ0תסולס) | ,תב(תס(ו
 מנעד עמשמ *עמסו וסע - סנודב סנו רססכ 'ססכ לסקכ ןוכיו ןודכ 0מלעמ "בוק
 דסזכ - יסתת יעד וקרס טופל ס0:ע 0מגע) סלע 0מלעב יל תת

 ולסכ |



 1 .ינימש \
 לוע דכד עמשמ פמטק פמ = סכורב )ו רססב סו סכרבל ועבר ןסמ | יו6סכ

 לופו *סרוכג וסוסד ןויכ לופו 69 6ימ וסולד דכסכ ל\עוד 0סדקמ יכל נסכ <
 63 וי 6וססמו סוטיר וקטכו קסכולנ סדוסו ררת6 = *סרמפכ לועיי 0) סוומכ
 רק6 טועק סלוסו 7 סק סוס 6סרדמוכל ליופ סוס דכו סדוסיר וכמ םרפע6

 ונסו ורכס ןוכ קנתסק רתכ) > רו סוכ גסכ6) תוסוו סיכמ ףכפילו6 למ |
 סוס) .רטס לכל ןוכוסלם יפלו ןירכט רכתמד 6סוטפד ספיר סםוו 'ר סי ןר6ק

 0 * ךיתעדי ןטככ ךרכ6 סרטכרועלס'ר סינע ירק |
 לגו כסת רט סופט תסז ססיל רט6) ןרסל 0 סמ 5: = ףיךךל

 6מרפס) .ךודת 6עיוק וסולד ןינכ 605 = * רסק סכס שמ |
 קתפ 5כ'ר = * רוסטס ןיכו סמטס ןוכ לירכס) כותכד סוכד ןיכו 030סמ ןיב
 כיתכו > נו פרפ רוס * וגוערט ךכוט רוככ *'גגנ ווק ץפקס טוס ומ רמו
 ןורק6ד סווח 096 ןו96 יוס ןסס * סויפ ץפתס םילס ימ * ובו וכופ)ו ויפ רמוס
 סויס ןונו6מ 6כל0 סוס סוף ץע ןכיכת ד לעו * ןוירס ןזת סווחו ות6ד 6פ!ע

 סומו כסו6 = * בותכ סוופ ץפחס סוס ימ 6ד געו ןווח ןומו6כ עטכתסד
 ןומוי ןונו6כ סדוס6ד מידק סכ)מד (קס +וס 67 656 סימו ןפמ כוט תנסרל
 ועכד ן6מ + וסדו ץר6ס לע *יפ7) סומסס ועו [כלס לע סוקטס ועו ןנרס6ד ןיפלע
 ₪קרלו וסכ סכרת ןיקוו יעכד ן6מו י וסכ 6קלומ סי) ווסמל סנוע)ד סוומ
 קחריו 0ספכ) כפמזיד (יתסממו 6)כוממ סומופ רטכו סלכמ סומופ רטכו > וסל
 קלרתונ וסכ כ6תסו 607 ןומיכ ןולמז סומופ רטכוו ןומוו ןוכוסמו ןויפ ןמוסמ סוס
 ורק וכס ס6)ע 6רחס רת ןטיפו 6מנפ םק | *וסכ סקנופ סמ 6% 6) וסיימע
 ןונכ סומרגו סיפפכ סכסתס5) ןכס לכו סינטינו סיעוכ חוכ6 סינפי 69 ךכ ןינכו
 ונכ6ת 056 סקס | תאז | ' 6טעיקנס 60ו רקס קלעכ וס כת
 סותס תו + סופיר סופיס 16לו סיפיס סופוכ 355 6רקו6ס .* לגו סעסכס לכע
 ירטנמ *פרסוד סנמז לככ סכק רמ6 056 = * סמסכס לכמו רתכנו 6תוקדקכ
 סזודקכ ןוחוכטןוסי ולכ6ת רמססיקס תז 97 ןונ כ 6 נק וסיומרנו וסוומפכ
 ןווסתו וסכ וב+תסת 6 לכומל ןכ5 פכרורבד ססכ (ייססד ורורככ יתסכ 'קכדתכ
 סוותסמו (נכוקמ וסוומרבו וסווטסכ ןורטכ ןוכו6 וסלד סכעז לכו = "ומסכ ןיקכד
 ר50 סופט תסז בותכ ךכ ןונכו וסב סכסתס6) 6כ6סמ רח6 רת(כ ןוקכדתו
 סתסכס כמ *סוכ ?ןקכד 60 מוד 6חמד סור וסו6ד יסדו כמ * לכזו ונכסת
 6סו וכ! כספו 631 סויכד םכתז 0 סקסכ יסד 6נכומ י6סד ןונכ [ר60 גע רפ0
 תזכ בותכ סערפכ "ולכזכ רסס סוחס תו ות * סוכ 5קכרתס) יפסכ לנוח וכל
 ולכסת רט סוחס תפז כס 516 * ךכמ (ערפת(נ ךיכל תסז סי וכסנכ עדת
 ןינכ טק" ןוכפפנ ןוכסתסת ו וכווממ (ערפת(נ ןוכינכקל תסו ₪ * סמסכס לכמ
 קיס כוט) 6 ו כוולכס5 ת6ו 60 סוד 6וסד ןוכסתסת ןותס ולנ ווס סכע תספכר \

 ונכ5ת רס6 סיתס ת6ז רוע'616  *וכווכב) +עויק סוס םוכ) 0 * וכויכג) סיוק
 ןיותס לד ןומופ לכו )כומ) וכ ירפס לד רטס ןומ ןרופסד ןומוס לכמ סויסכס לכו
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 מע |

 ןוית6ד תוסו 67 6רטסמ ןיותסד ןרועב תיסד ןינכנכומ) וכל ריס6 0 (רטמא
 וסנכ ןכורמגו ססרפ תסרפמ לכ ביתכר .ןוסלד סכמיסו (כ0סָמ רחל (רטסמ
 6ד סרטסמ ןייתסד ןונוסמ לוכסד ןסמ 4 6רק וס) סוסר> וסנכו ןמימר
 מכ כ רמס שר > סווכד סרטסמ 6ויתלד סוספכל כיסו וסכ כ0תס6 6כ0םא
 6תתל וכפסו יטרפד ירקכ רטע תו ךכ- 6ניענ סתומזויסמר ןירתכ רטע תוסר זי
 (ןמיתיסו - סר רטסכ ןדיחפ וסווכמו 6ד 6רטסכ ןדיחק ןסייממ  ספרסב ור סמ לכו
 ןכ רופ6 .סוכ (ורס כ(סמ תוריד יכסו6) * 6כ6סמ חור סינפ ירכד זע יס
 ןוורט ןוכוס דכד וסכ סרוודנ סוורס )ו ןוסינכקנ ןוזקתי) וסייוובכ ןרכע 5 6 לכוחל
 וסיונומכ ינרטקמו וסיממכקנ ןוזפתס בגבו וסיומרבמ ןטירפו וסוינע רכע6 רקס חור
 רבעש וסכ סחט)מל ןויתסד ןויכ תת "לכותל ןגורס רעו וסיימרבכ וסכ יט)ס ו
 ןוסינכקנ ויפתס 0:0 וסווכמ ןםרפתסו ןוסנד ןימיסר ןפממו ןימיוע ןפקז 6דח ספור
 : ןוזפתס וספככ סי ייכוככ ןיכ יפועכ ןוכ ססוויתכ ןוב יריעבכ ןיב כימל ן/רישק 6:ו
 לכי ןכ רסס ימפרד רטסוו כומוד רטסמ יתד [6מ לכו ודו תפר %תסו סבותי
 6קרבד ןונכ" לכימל ןל ריס וסנכ (כירד פרטבמ מסד 6רטבי ןיוקסד ןוכוס לכו
 6קור יד עו = וסכ ורדווסייווגכ 6ירס 6כ*םמ חורו ןובלבמ וסנכו פכ6סמ וסנכד
 ןועדומטתונ ןוטודק ןופכתףוד ןינכ וסכ כ6תסו סנו וסכ כרעתו 03 טרסול סשודק
 וסל ססכדל יעכו וסכ יערת ףפודק 6כלמד ?לרפיד ןוסקלוח ססכז * סתתו (לוענ
 ו6 רפפתס ךכ רס636רסו ביתכ חת | *סוכ ןרוח6ד ןינכ 65כ לע וסָג פלק
 לעו = 6כ(םמ לרטסכ 9קכדת שלו סכ6 סמ ןויתס ךיס 6רפוב וסכ ר(פתזי סגק
 "זנו סכיתוטפכ ת6 ונקזת סנו ומ שודק יכ םימודק בתויסו סתטרקתסו בותכ (ד
 ומר ךכ ןיגכו 6כנמר יופרופמ 0מרפת(5 סימ יפבל 6 ?כלמר ףכקוידב ביתיד |פמ
 < סר רטסמ ןיית6ד ןוכופ לכו * 97 ףרטסמ ןויתקד ןוניס 5כ 35רפול סלק וסל
 "ו ךרכ* וו ךרכ ערו ססיוכ כורוכו ססופור לכ וסכ כותכד לסרטיד ןוסיקנ:ס כו
 6רטסכ קכדת6 ירוססד ונכ6מ ןומוסמ לכ סה ן6מ לכ חת *סנככ "ו ךרב :םימ
 6קנוק סו תונד סימרגיזפלו סינע 6ירט כ6סמ םורו סומרבו טימפכ עבו 6
 ןריפס מע "סמ יכר ק פו 93 6 סיכ קכדת 0 סנו סירטסמ ית 9 סס!ע םד) כ
 6יעב וסוסד םכרככ סמ ןוכויר\ סיכ ןוב6ספו 0כ0םמר טסכ ןדיפ6ד ןימו6לכ סיכ
 * כ סכ סתיטנו כוקכ דעו יתסד סמגעכ ס3עגו\ 6מלע וססב עב סורמד
 וסייספכל ינו ןופ יונ "ןימלע) סיתוב ממ קיפכ (יל\ סינועבל 6תווםס סכת( 0 לד
 יכ בותכ וסולע וסיומרגנ יו * וכסתמ6 ססד ןומלענ ויסל סרורבכ ןוקבדתו לד
 סופ סורג |50 *פכוקרב ןוסרד סמ * רסכ לכנ ןוסרר ויסו גו תוחת ) סתעלות
 60 0 טסכ ןקכדתסו6 סניעוד יטספ ןוותס :6רפו "סיב קכדת ד רטס 6וסז
 "תלעכ ןומובפו ןיד סלעב ןימיגפ וסוספכל ןופיבפו וטייפרב) ןומוגפו <ד רטסנ ןומובב
 :פודק סע וכ כיתכו 6דב ד דופ6 9לכר ?כ(סמר 'טסכ ןוכדת6ד ןפמ םכ "יתד
 = סקלשדלמכ סכלכתס5 וגו וסיפל סר לע לכ 6 תתפ ישנו ר "רבו ךודל וי סת6
 טיל 6 6רק וסס" וסיפל סד5 לקע לכ סלע סמכקכ ןרוספ וסלכו כל

 רכ |



 במ ינימש 4
 םיכש ןועקכו נע 6וססכ לסל ן6מ וכו סכוד וסֶס כ ביתכ 0תוע [וסכנ שנ לכ
 וס.6ד 135 קיפ וג6כ וסכ ב6תס6ד ן6פ )כ ר=ל קחכי ר *  0ךפמ טסכ תקכדתסו תכפס6 +סד ןיגכ ןומלעל ססרת 0: <קלסל סינתז ת 0 לת 0 ל | > ןומלע ומ יעל) סיעל +סנוד סינתפת כ 6)תת 03 םפכס סנו = פכועוד טסכ ויפר 0רטסכ כדת ףלו סוזפכל יל כיסס) סי רוטכ 0)ד וסיפ ןיגכ וסוכ) *<ק'ער (תויכ
 קיפכ ייפד 6-ססמ ןיפכ חופד ן6מ = = סכעות לכ כ"כ 03 בוקכו * לו תכעות
 6רטסז קפכ ינכומ וכסכ כ6תמסד ןספ <וס - רח( (תומרכ לויעו +םודק 6תופרמ
 שקוע ו%סכ כ6תססד 0ל6דוע זו " כט6"תומרכ לוועו תסודק ומרמ קיפכו ויפד
 סמְסַככ כותוזפכ ת0 ויפות לו ותכו *'6 655 ותכ סכ סתמטכו דעו יתסר לעבו
 6מט) < מטלוס * נטל סכתס ותלרכס רז 6 סמדסס םומרת רש לככו ףועבו
 סירתסכ קכדתק דק לכו ןוית6 60 סכ5סמד רטסמנ וכ( סמ ןוני6 6סד זעע ושפל
 * וכ ץרפונ וסל 06575 ספק ןנמז ןכיבקל +ס 3 וכל רד סיויק כיתי סוס רזעצ
 (רזיוןטדקתמ ןתכדת0ד ןווכ :רגו תרסטורוסט סול כינע ותקריו יתכד סמכ 0
 יכ6 םולק וכ טודק תויסו וסוננע ע6ק סכקד בסון מוס ןוסכו *ג3 ןויסת סדק יסבסו סותכו " סתפוכת תיפסר וול לרסו ז[רק ריתכה > ןוכקפ סדק סכקכ סיכ ןקכרתסד
 :סינ)ט סועלו לכ סימפפמו ונג לכ) ןכ סז ע 6תכ) "כדת וכו יתכר ןיגנב 'וי

 אנמיהמ איער
 יס +ןכוקמ ירסמוכס = * סקו( קרענעס 6יס סזפיס6 096 קטיחש ןוכועט ןכול סיכ נ! .םיגר

 יריזלפ (6 +עיב ןןקויפ פצעי וסוכ סע > ויפע ט ףסשוו .עונויןק כ קס 6% טיסט |יכירכ
 וכרנס סכד ןיעומקתעל סנונכ = סופט ליפסנע ןסרפתס י6) קובוסב וסו!קויס ןיתומתע ורע לווכס
 .וסלפע 053 וסילל סלל לכס :ןועייפ ןיסוס פטטסל ןיעלי 5לו מל ןילעי'פסביכ ןיבוס פו סמו ומיסכ |

 .סורכ שקס 7'3נס ןוכתס (כומת ןותיסעפ .וב%מ ןוכיל) *סועפס יעבו סיס תגלכ ודרונ סיכ רטתס
 653 פד ןויס ןומופ 61 תיע בויס סרנעו סלכוסל עובס 050 דיעלת ריע\ וסילי 601 * סירכס עב 673 57 ןוטקעו תקולסע ןנסכ קיפ סכטע יכלע ןוביסקד פכמוט דמרקק ךיתכ ןוכופס םילכס 5-5

 יכע | ספוסכ סָבסְל סועקול * קפופכ כס) כל ןוסכ רעל (וסוקי תקנלקע ןיסב יל

 עירות יכ תשא תשרפ
 רועלס ב .* גו רכז סרלוו עורות יכ סמ6 רמ6) סטמ 0 לו ו ירך ,

 וככזןוכ :וככשמ לע > רגוותסקכ תונולב יככשמ 59 ףתפ |
 סוכמ תעכו ספק ימק סרמ6 וכ 0% יככממ 'ע וסמ :סו) ועכמ

 תכיכס סוסה לעו סרפענ תבוכשו (סככ סע ןייע ר6ס ןוכ סבתו (וסד ןונכ 6תולג פ
 יתטקכ 6ד לעו 5תומגכ (כביססד (נועב יככסמ לע סרמ6 <כססמ 6רס5 ףערסכ

 סבוודו כ סופרו 5 וס5ד "ויתס:ןנ 03 ויתשקכ 'סוכמופ 6קפ5נ 'יפפכסכססס 20 >
 כ ג 6 כ |"



 ינימש

 05 סולקו כמותו ןוכרק6 ןומע מיכ 607 "ומכע סנווותסרח * סולכיסב 056 וכ
 תונינב יככממ לע רמס קתנו ר  *'וגו טידלס 5וק סע עממס בותכד ווככ 030 ןיעמש
 סכרכנו ונידסמל ימע בוודזמ ססיד סומק 0כמערת ס וככזמ 'ע (רסי תסככ סרעפ
 6קנסמל תתורוותרו סוקורכ סוכ יפכ יכנמר יגווזד ןכוכת יכסד סילמ ודיחבול
 (תרעמכ ( יטעקרפכ %ס ) .סוכק רפכל לוז 6 סוס כ0'ב 6* מלעכ יסכתסמ (טודק
 תט6 *'וגו סנעכ תרטע ליס תס6 בותכ יסויר ר6* וופר וטו כ סימע ווסנ 7
 ןומ לכסמנ לוכו 05 סכקד זעע ןומע ןו56 "סשיכמ ויתומכעכ בקרכו < 5 סד ומ
 יןומ כסמל נוכי 031 סכ רכפ סונ ןיקחדד ןיכוגו ןוטוק וכסכ סכ [וקסו לכ 6תלעכ
 ןוירטמ סעכו ןונויפ סמכמ סתריכב סוסד 59רש תסכב 67 יח תסס סכ0 יכר רחל
 ומ סד לוס תשס * דק לכו תרפפת תרטע 0דכ סנעב תרטע '0מלעכ יסכתפמד
 וספכו 6קנעב סוקודנ סמכ ןוירטמ סמכ ןונויח סויכ תקיכ6 (כלמד ?גווזכ 07
 ר6 6 ןוסד דע | *סכודפח ו סת סוככ בותכד סעכ מלו סכק) סינכ ןורקל
 .וסוסד וכ 7 6:מוימ לוס תשס רמסו חתפ לכ ר "יכב למ 6קונ דס כ 6
 :6נןו ומ "סימוס תורסלכסכת6 נמו רמפ ללב כמו ומ - ןרמ סר סמכ לוק תפס
 ,* רודת סע (חכתמ6ו ומולסב סכ יוס סכזו ממ כמו ומ" סכרק סוכ סבל
 -סכ ןקכדתס סלד ןמי6 לכל 650 סו ועכמ ספק ' סרכמ \סרכמ סיכיכפל קופרו
 לכ :ןימרס6 ןיממער 6רוכ ןו) רגססו ןו) סרכמ 6יס סדסכ ןומ)ס 0)ו ומילטכ
 סוכינפ ןוטע ןיקופר וסנכ ןידכו * שרסיס דוכ סתול רוכמיווו תס >6רסו וככ וכיעינ
 .חתפ (וופ 'ר * סרכמ סומוכפמ קופר לסט וסכ (ק)ופ ןו5 5סי כד ןיטדק ןופנע
 = טד *ס)עב כלסכ חטכ *רסחו 65 30 סנעב בל סכ םטכ רק\ סורתבל סרק
 כו 6סרוב דיזחפ6 סופוד ןוכווז לכ -טנע 0רכרתס) לע לפ סל וכמ ךכ וביגכד ס5ק
 וסתפטב'מ6ו סורתכס סר חתפ יסוי ר "רספי 53 300 ד לעו ברק וקובמ ןוכיס
 6לכיסל .כט קכומז נעל כט תכומז סיס כוט וסתלמב " סוופ ועו לכ ער 0ל) כומ
 6כמזכ ותקו( בוט " פרוכוט תעדט ץעו ביתכד ןובכ ער 0)) * סילכוס וככנו כל תיד
 .ץעד ןונכ טווח ימי ןוכו6ד ת\6ו 6קדכ סעע ןנוודזקו ס)ע ןורסכ סימטס ימי ןוכיפד
 סכסיכר רמפ -ער לו בוט וסתנמג סכמז 6וססכנ ס) רוסכו סווק כ רדפ סויקס

 ורמת וככ ופרק וסלכו 6וסריפס
 ןכימת 60 מפ 600 י רכז דלו\ סנס ת תערזמ סמ ןכוכת" עורזת וכ השא

 שס 6 תרמ6 תו כקוכ וסו6יס רכד וסוק '6 ספט 5יססלע רזג סכקד
 ספט ןוכו 6רוכרד ספט ןוכ ןיסכ6 סכק יסדו יסוי \6 * רכז תרלש ס\חת תערזמ
 וכורכז סדפוו 60656 סכקומ וס רכד ווסל16 סילע רזבסיל ןופכסד ןינכו" סכקוכד
 "כז סדפוורסת וכ סמל סיניעכמ וכס רק 100 6% סדלינ יתכד תד) וו תערוזר ןויכ
 6מונו רע רכעתסד סמוי ןט סתתס וסוורס * 'דלוו עירזת וכ וס (רכו סוסו עורות +ס)
 ' רכז לוו עורות וכ סח ס %ד עו רכר ווסל 6 סלוד ודונו 655 6מופכ סל תו תרלווד
 יסודכוע ןיפינס סמכ'י ךיזעמ וכר סמ חתפסיקיחיכמ * ערזוקוכ | תשא

 סוטכ יסודיכ ליטכד טכ רכ) לתמ = * (מלעכ סודה (כלמל
 ןירוטקמ % י

= 



 גס עורזה

 טכק ךכ ,"וסולומנכ דתו דס לכ קופכ רתכלו דק סכמזב ול ערזו 6דחכ ןירטקמ
 דקו דחלכ וקככ רתכו ןינ ערזו 6דקכ 53כ לוטכ סמכמכו סמכחב וסודבופ דוכע
 ןוק\ ס-סמכ יו ךיסעמ כר סמ סכ6 וכר ר6 = * תוספ סקכסב סלכ רכס סוכמזכ
 וכלכ < תומע טקכהב סנכ רסס סוכתכ ןימיתס וסלכו ססודק 5כלסד וסורכופ ןומוש
 5נכ ודוכעת ןומתמו סניכ וכגו ןעידו ןונוכסכ 036 רכנ וקפכ )ג ןנינכ סמכחב
 'ץר9סט0לק .'סנובכ תומע סקכסב ס)כ ד לעו" ןכוכתי סנוכתכו רסס ונקתתסו
 ס6נמ = * וגו סיס לק סיכלגס םולחכס לכ סדכ לנכמ סולמתס ןמתמר וס סד ץרסס
 כ ס6רכסכ ץר6סו סופטס דלות ₪5 דס רתכ) ןונ קיפ סוס ךיכיכק ץר6ס
 'גונד10 'טדק קפכ ות6 סכ רכד 6תפמכ ₪ :ךוכוכק ץר6ס סמ ךכ ימינכ סרב
 רכד לונכ ססודק 6900 ספור רוע רעתס סולוד סטידק 6תוערכ סכווככ סוכקומכ
 ספור סוסס סידוכ כמו ססכייככד ןוסווודע לע סכממ נכס דסל ספק זמרו סכקומו
 סוססל רעש סלט *רכנ סרוס רמ6 ס)ולס) לכס סול דוקפו רתס [9 יג עדוסו
 סווקול 60 דיקפסק סמ לכ 6מור ףוססנ סו3 דוקפס סבקו סוכלפמ רכב סרוס כל
 6מנוכ סוססכ טנוענד סכקוודב סולקד סוסס סומע יקנו דס) 0קחכ 0פנר ןידכ
 ופסר דועכ | *פיס ךנסתו סלנכְךס לכס * סלע וססכ לוס 6מל)3 סנססכ ירכת(
 :6דסכ ןרכחתמר לקלפ י6סכ סו6ק סולוד 6מלוככ םכ רכד סיעע סכתס0 לכ
 ארפסבו  יורת סילנס וסכו סוויס חופיס דע רתס) טכ וככל רסז6 כנס סעלט)
 6קכדת לו 0350 רטסמ ןימרפ סטרחל ועדוד ןוכיפד 6כמכטסיסדממד ןיטרסה
 ץונמ ןוכופ 6עווו סופוד ןימנומ ןוכיס ןוזפתוד רתסכ 6 סנרטד סרוסכ) סוקי וסכ
 6וכסו וסוודוקפל ןס) סותוערל ןקתמ (סד סעוונ וכ6קד ןומוס3 סונול ןומלכ ימעו

 ןוטרח | ןומו6כו 65605 רטספ כסו סונוד סכודקפו סורלמד ומרמ קפכ םס רב
 וזוחב סיניד ןומלכ ןומושכ ןוכקתתמו ןיפור ןורת ןוזחתס וקככל ןול ומווג סעוו וסוסד
 ית ןונוסו ןועודי ןוכמומ 6כוטו6כ ןונמנ 60סכ09 ןולמ סו3 ןועדומו 6םכ6 וככד
 וסכ ןכקתתימו ןומנומ .ןונסב ןנינכתס 5תטסו ספוגד ס3נככ ולינכת6 לד ןיחור
 כיסו .סינוד 6כודקפו סור למד תופרמ קופכד 6וס סדו ןילמ סכרכנ סו) ןיעדומנ
 ינ 0דקפסנו סותיכר יכסע ס6דש0) םכרכל סו ריס6וזק 6ת * 6כ0סמ רטסל
 6סד ( סו) 99כ5 סוקימד 65 ) סותווכד סרס6 סנט ו6 ךירט:ס )ד 6000 5רטסל
 סננע יכ6מ 69 לכמז לוססענ סוכ 69כק) קלט וסל ןוכועו ןימוקוכ ונודרב סקב
 סונוד ס60ע וכיט 6נסס לע ןומז6ד פס םכ = "סנס 0רק6 6רטסמ ססד ןסכרב
 םנ רכד ןועוו סודק דכ) | +ווססול ןומז67 6וססע לקד 6רק6 6כטסל) 3
 6מוו לככ סיכ קכדתמ סוסד 6קוכ .סוסס סות6 סול וכסול ס6%ע מנוכ וסט
 עדכו ןודכ = >ןוקנעל םכ רכב סיכ רזחת6 0ל) סו 3ו16) סוכ ןקתתסו סול ליטכנ
 וססכ טופ 00ע63 6תפכ 6תעמכד 6תעחב יוס 6ת = * )כמ 6וס (ותדתס 67
 ןירוס ןועווק 6ווקורכד ןוסופורד כקו ת6ממו "ערס ןרעד קכובכ סתסכ נע
 :וסוו'ע ופקרמ נוי ינו ןופווכד (ייעימרל וסל ת%ימסו סמסוב) 6315 רתכ) *ןורומ
 6מלטל קיפכד דע סולע ?מויכ +טודק סעלוכ "וסקו = תנדסמ סכ ודוסס6 )ככ

 רכ 3 % 3 |



 עירזה

 טפכ סועע וברתי) סורסכ ףתתטונ סיכב) פנו וסט ןמדוס (פלע) קיפמ דכ
 סוכ ןוילפו םכ רכד ינמוו וסכתש6 סנכ 6וססכו = * םי6 ךנסתו סנ:כ ך6 רפתסד
 6עו מו +וסדו ןמופו 33 וכ *ץרס ונע וכומו 35וכ עדכ 03 וכסכס לותת וכ רסס
 ןונופ סמכ סכקד יודכוע ססכוככ ןוערו 65 תדילוסד מוג רפ 6תת6 5רכעתמד
 מנעד ןופורלכ יוס 6ת :*'ונו 5: ךיסעמ וכר סמ טס ןוסנע ןומו6 סעכו ןוכרכר
 5 וסווסרלכ ןמרפתמ רתכלו ןיקפכ 6כקומורכד ןיקפכ דכ\ "ףכקומו רכד ןנולכ
 6קור לכו דח סנווזכ ןרכסתמו ונוז תב וכווְהְו = *9דקכ ונוודזמ רתכנ םכ רכ וכז
 607167 ץר6ס נוק *סוקקו6 ףסנ סכומל סוח םפנ ץר6ס (נות כותכר' (פובו
 בותכד וכויס = ספמדק סדסד סוחוב ד (סמוקוקד סמכ סוח םפכ ןוקפכ סכונ
 ספקק ךותכ רט ןגס ךותכ רסס" סכק ד ץעס ורפמו * ןגס ךותכ רט ץעס ורפמ
 יוקרפ סופכ סכקממ) רכד .לינכ 6)) בותכ רכז סדנוו עורזת וכ סמ ונויס ןכוכת
 ןינונכ פכקמורכד 6לכ 6סד וכס 165 רמוס רזענ6וכר  *סומומרב ןומו5ד (פ!עד
 סכקכ סל) *(כומוד סרטסמ סדפכ ןנולכ רכז סדלו) 555 רתכל ןמרפתומ 6רקכ
 %רוכדו רותי סנועו רטס לע 6טלםד 05600 סרטסמ רכדו סכומ דקכ ןנינכ לת
 לכ 63500 רטסמ 6בקמ ונמ קופכר ררכד 6וסס ןודכו 6טלס מד (כומוב ףופכתס
 שכונו 6טלמ 6וס מומו וגמ קיפפר רכד 50 *רכדירק6 סנו כקמכ יוקר,
 . יבוקכ רכו סדלמ ד לעו טס 05 03500 רטס ססד * ופכת0 סוכמ (לחפכל
 דע ןטפכ ןורק6 63 ןונ תקפסד מו ןמג 5מנפל 67 (כמזב וקפכ ןככרו 556 סמכנ
 * וגו סוקי תסלפו סנו סוש)שנ כיתכד ומווס סומי בל 600 סעכ) (פונכ ןכמוות6ד
 תעכפ ןוט לכו סכ <רטקתנ סכבט ןונ6ע 03 סיימו תעכס לכ שטרי תעכס ססמטנ
 ומ6 תחת סומו תעכפ סוסו ביתכ ןודכו סורת6 ססכמ6ל 6פונכ )19 ספור סיו
 סכ 6רטקת(לו 6תומורטמ יפק ספזחת6נ 6פובו קור וררסת6 ססכומת 6מווכו
 6כטות 03 סרסע ימד לע כסת סועי קטלטו סוו סישלשנ " 6פורכו ספובכו 6רוכדכו
 6ורמ 5 קורו בוסכ ףיכרד סנימד סוקו'ג 5% וסי'תדיכע ו ועו בו" ספובב קור
 אנמיהמ איער רסנםו ד לעו ןומנ רססכ פינכ סורולמ
 םויבו 6דוקפ *ותלרע רטב ועו ימיעפס ומד לע סרסט ומד לע כזק סומו בו סנו
 6מווקד וריוב נמני 03 רונט) 57 עו סרסט ומו רתכלו סתומדקכ סרסט
 ספר רתכ (ןמר סנופ ומד ןוטרספ ותד
 כ ומד ןומ\ 5 רוטכ סכקנ סיברפ ותסד
 סרסט סרסט ימד לע כת דס ןומוי ןוש
 6יקות 09 ססרתכ 00 רוכלס ו יתס
 יסתס סרסט 636 %תוכורטעל סרסט
 : סוכד ומר ןו6 ןנרקס סרסט ועד

 לנו םדקזס 20 ענת 3 םדק | לכ
 יכמ 0)טכ וכ 0מנ) מנו כב וזק (ת
 תכזו / וככד ןוסופור5 סכוזמ סכ!מ"

 וס |
 - הקלק 1 1 ב

 ןוסביל 3: לוס בופכד סעכ ס0%ע ור (םודק
 ופסק ןומופ ןופרי ןומו6ל ןסעל - סעידוסל וירכו
 יומק6 = 65 (שיקק .טעויקד 6ןכ 507 ס(עמ
 סועקול 5 5סודק עויקד 5ןר) * 05 רכ סבל
 ןסופ וטו ל 57 (ורנ " ןופכוד סטככ רעתלו
 סויבו ביתכד *םודק מע לכל 5טלע לע בוס
 67 וכוטסס .סו\ = * וקלרע רטב לטו ימועטס
 95 ספכיעק וסופו 6שודק לעייק תס סנס
 סלרע 5לבעפל סעייק לוססק וליונ) * ץגלל

 יעקמ



 עירות

 ןכמוות6ד דע וכס) .רכ ספודקב וס
 ת!תו ןותלת רתכ ןיפור ןוכוס (פומכ
 ןופור 6סו סמנו לכ וסיינע תקבמ6 ןימוו
 :פמלע וככ רססכ ספונכ ןסרטקתמ
 כ ךכ ונס רתסב 9% וירט 03 יסד סמכ
 : ומ תססד דע כוון י6סכ ינדכוע
 :ןסומע 6קנס05 ענת 63 םדק לכב
 6טלסד סכמיקו67 סקכ דלת סכקנ סל
 לעו סכ מו 6יופכתס) רותו 0000מ רטס
 סכקומ 6קומר ןורת דפ לע ככ סד
 6סד פונכ ספור סרטקת6ל 6רוכדמ
 תקכ טסו 'סימוב וכס כמות6 סל למס

 * רותו (פקותכ
 : לנו רכז סללו עוזזתיכ | השא-

 ודק ןוס חתפ סדוסו וכ
 ' וכוד3סכ רוכ ןיסו ךתלכ ןוס וכ רוכ
 עעטע 'ויכ טודק ןיח סוסק וס
 יווכ כותכר ןינכ 6רח6 ודק סכוסד
 "רקס רוכ סכיסד עמל וכורלכ רו ןיסו

 ןימידס סמכד 'וכ טודק ןוס יסדו
 רמומכו בותכד = 6לועל ןוטידק וסכוכ
 וסכוכ ןימידק )רמי. 6מנתפ ןיטודק
 ןימודק וסלכו = * וסת סומודק כיתכד
 וכ כותכד ןובכ סמו .* 'ווכ ןופידק 7
 606 * ךתנכ ןוס יכו6מ *ךתנכ ןיס
 607 ןוס)ד סטודקותנכ סכקד סמודק
 ןומיס 326 ןוסנד 6מדוק) ךורטנ6 3
 ןוס וכ 5וס 6ד) ךתלכ ןימידק ןומיל ל
 ןופו = * ךתלכ ןוס)וד סמודק ןו6 ךתנצ

 במ

 .(מע יטככתפד לכומ\ 6!טכב לסל * תירב טסט
 סלק תורב ועקע סלרע לוס 9רכעקל לסידק
 5וססל יסדנ יננתל) סולד 6ילעפ לכ שימכ
 507 סםודק סמוק תיככ יעקמ 6לוע3 סלרע
 .סדבוע ורעפפ 6תת ןידכע שלטיד ןודכוע לכ
 .סלרע %וסס (גיקדתס 6סעו סוססכנ * ליעל
 ומקקמ ספרע לוססל) * 0לע5 סיד ףעע לכמ
 סוונכ ספרע 5ןסס סלרמלל 0רפעב 57 (מ6מ
 לכ לכ רפעו ופסל רפע סחכ) כוקכר סורב
 0כלק .טנסכ55 ךירטנפ 637 ןפכע ךיוס יפו
 תוכב 150 ומקמ סול וככעמר ג96 רתל סןססכ
 .ןסו5 סכפע תורביססמ 6ככעתפ לכ סיתכודו

 ספ ועקמ רכעתל שחכ לוססק רתכ וסילד
 רפע וכ ביפכל רפעב סורודפ סו3 יוס סכק
 ס:קד ןויכו :ךווסימו לכ לכ*ת רפעו סתס
 6רפעכ סורודמ יוס סל5 וטקע סול רבע6 דכ
 ןוכירכ ןכ6 םעע פמווב ףוססכ ךכ +סול ןיקתלו
 וסמל 0רפע סול 5:קתלכ ספרעל ןירכעמ דכ
 5וס0 ?כרקל ךולטנס םכ רכ לכ = סורודמ סיב
 \ע:עמ ס:פ7 וערב לודחכ סכקל פכברק 9רכ
 סב ועק רססתלו ףתכוכסל יופדב תופת סול
 (נכרקו וערב 59כקפ65 סילס ףכבלק ןסול
 6דו ןונו סל 57 6כיעבד לסברקד ףכוונכ 67
 יפמב סככו סל5סו ימיטסס סוימו ביבר ןומנ' ל

 יג ע רכעלד ןויכ סתבס דס סילע רבעמכ סנרו
 + כברקל 67) פסברקל 67 סכרו ןולכ 5קבס לס
 לכס לוסס וכנל ןפלול) קכדתלד ןינב יעל
 כע .ס6נע סורב 5לכ דעו ףפודק תוככד סול

 ססור פסו .סימ ןיקתו סרוכ וגכ סרו רכ סכקד סומקו6ד סעכ וכודנסכ רוכ
 רונ ורקפד רומ תיפ ומוללסכ רוט ןוסו 67 = * פמגעל רווס) סוכ קופסו וותד
 : ברופב רוכס לע ספ ךומפ5 דמוע יככס * רוככ תוכסו * סתבנופ רוכ 36 וטיכס
 י 6נכ לע (תוכלמו וכטלופ סילוד *ומידלסכ וסנככ רומ ןיסו 'רוכ ןורקס וסנכו
 ימלמ ולונ תוג'פכ ומק 995 וכרר סיעק דפ וניל יכתו ןוס סכ6 רו יח יבר

 בפ( ףכככב וכמז 'ג ףטכ סוסד סכככ דס ומח רכל וקפכד רע ףתורוסב
 6 קו 59ופל ןופכ רטסנ דפ לק * ירטבורתכ פק ורת ועממ וכסד* סוכוסכסיקסו

, 
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 עירזה
 (תורתספ (תטס וכוירת6) ופיככתלו ונופ רמו זורכ6 6 סוסו 6תתל/לח
 רכעל 6תכנכ וד (ויקודככ סנויט) 6עטעתז 03 (תכיגנ 569 סכק ספותפ סכקומד
 6תורעת5ד 6תוער ןדע יסדו 60 רמה סוומ 'רו 505 'ר ורדקט * ךוכסו 93 סוסה
 6/0 כב יכ תרכחת 605 וקדו 606רס * פמידק סכלמכ 0רכסתס) 9וס ןדע וכד
 לספר 6טומ סכלמ סי: טושוסנ סרפכות ד דע סוכבנ סיניד 0קבס ונמ סתריס וגו
 65 * וגו ודוכ בטס כסזס טוכרס תפ רק 05 ךלקס טסוונ ןכירמ6ד סמכ ספמד 6זרו
 6ת יטכ ןרכחתמד ןוכו6 כלו ס3 606 - *6ד (כלמ סל טיטוס ססדופלב סנד מות
 200 תויס כוט 65 סור50 י\רמסינ רמסנ 606 כ זותפ = 'וכתו 6דחכ רכמתכו
 ןינכ ומטכ כוט וכ כותכ 65 ד !עד רמת ססיל רט יכס רק חתפ פט גו ורכב
 לכז כותכ סו סוס ודכל וכו ודכל סד(ס תויס כוט 63 בותכו םרפת ל טד ןומזד
 * ודב סל(ס תווס בוט 6 תרמ6 תו ירכת( ןיפונרפ וד סדס ןכוכתו ס6רכ סכקכו
 6דחכ ווסו וורטסכ תוסד ןוגכ סולכקנ ךמס סי סוס 69 סיכדקוככ לדתש6 67 6
 | קכד תפמ יופב6 לב ודגככ וס ודגככ רזע ול שע5 * ודכנ דקס תוס ןידכו 9רוח6מ
 .תפ6 חיו רטס סומו ףכקומ לוטכ) סו רסכ סכק דכע סמ ןופנסכ ןופכ6 6דכ 67
 סנ ותויטו סלככסנ ןיקתס סד6ס 56 ספכוו = *סולוד סכקוכ 67 תחל וס ויתוע):מ
 וס וורטסכ 6כוכ לכד תמ סוסד דועבו ןיפכסכ ןיפכס ןורוסכ וופכס ליכקנ ווסמנ
 סככת6ד 6תעמב חת '6דפכ ( פוס 55 ) | תל תוקנו ןורת וקינס רתכל 'ודכל סל6ס
 ספכ5 ךרכמד ןוחכ סוד( סתו5ךרבוו רסס ןונ ךורכ סלק סד6וכב) ( תכקתתלד 5ס)
 6רחכ ןקכדת% תוכרכ עכטכ ןכרכת(ד ןווכ סלכו ןתח כפונ\ס ןפכמ" תוכרכ עבסב
 לופוככ * סנו וגפ סס 6רק6ותכסכ סרכתת(6) יתסד ן6מ סדלעו 9 ניעלד סמבודב
 סונוכוימסרב וסוסד כקוכ וודוסלכ סכקכ סיבוסד סגווז סד סנועג תוווסר כ דוכע
 6ד לעווככו טכיקכ סוב רקממ ונולכ 6רמס ותכסכ רכס תמר ן5מ פת" סכודב וסיסד
 ןועס רפוכו ספ דסס 6מלעמ ןקלתסוד דע (וינת סכופתו סכוטת סול כיסו 65 סכק
 62 סו תי6נ 6מ)ע לוסס) סכוזקבל6עד 6תעטכ ותמיסו ןותומת רע סכל סוס
 סנסוגד'גודכ ןדתול דע סכוטתכ לכזותי 6 יסכ רקשמד 59 ראס רזעל6ר * סזכוע
 וקכ6כ רזממר 'קווד רכעמל סכןל סינ פרט וס םכו יס5קכו יככ רק6מד ןח פכ
 = ומ6 סלק 6ד ויכס ירצו וקו ויב ס לונג ו חתפ סופר * 'כלמר וכמופ סוסכ6ו 0רפס
 1637 6רמ6 6תתס דימסד \6מ וסוס ן6מו  'כותכב ומעט תלזב לכ לזוב מ יס ד
 ותכד וכו ספקל לווב וטכ'כרב %לכ סוס סלועס ןמ 'לסכס לכ ןכיכ ןמת סינוז כ וכיס
 כסמל וקב סכ קכדת%ד ןסמ וסיס 6ד לכ סוססלועס ןע כסכס לכ -רגו ועשוי לזו
 טל * 56רמו תפככו סלק לזוג וסכ סכרב כ סכונ ומסלו סווככוסו6ד 1560 סכמ
 'בח6 ץתכסכ קכדתוד ןסמ ךכ סוונפ לע סטו "6וס תוכרכ עכסכ ןוסליד 6גווול ןוגד
 סעברו 67 חסמ םו6) סוס רכס" וכ"ע תוכרכ עבמד (גוזזכ סלועלד (סוונכ סי? קד
 ווב לזנב 6ד ןובכ* ריס 51600 ףיססווכפ 60 רמ6ד עזפ ןוס רמו6) .סויקושד ספכ
 (כקווד סיבפד ת'חסע םי6 וס מ תופס םי(9 וס ככמד 696 דוע 0:ן | "ומ0ו
 ( סכ נדתפו 5 )  סכ 6קכדת6) סורכמד ותכקפ דוקפר ן6ק ץכ * (נועלד לכוקתו

 סיגפל |



 תמ עירזה
 6תת\ סינפו ףניעלסונפד תופממ 6 "ןימלעל סוס סונפת6 5ר לצו רותו סונפד
 06 םתפ 0כ0 בר = *טכטעו סוס ופפכ תוקסמ ותכו תיחסמ דס סומפנל ב'גכו
 036 | * כקעוד סודוכ סול דוקע וכו וכסלס ינקפונ * לגו רקטס סלע וכ יכה)ט רמו
 ןתי 0 דסס ןוענעל ןומ קיכפ ו ןוסנוד 6רקולע סח ס5קד 6ייקודכ ןוכי6 ןוסכז
 *רקתס 60 סרב סידוד) 030 'כקעו ךרו ףכ עקתו כותכ סו * קודכנ טול סנוענ
 טיתעד סוס וע 3תכט תק סרוכעוו ספקי בותכו סכממב וסס סכונב ןל סו כותכ
 ספוד 6וירטמ ןוב ל\6 לגבטקמ 6מק 0306 * סופונכ 0לחכב ןוס) 6רכעמל כקעוד
 * סמק 6ק יסמ ' סוכוכרע פכתטו ס) פלד 6רסכד סר 9סונ) רכעס כקעי ר6
 6טכל בטומ .כקעו רמ6 סותיורטמ ןיכ םלטו 6515 6טסנמ 6מ6ד סכוסלמ מק
 רו סבס ת5סרוכעונ סקקוו דומ חובוכרע חכתמו סל ןונבכ קוספ 6רטכו לכס
 תוכב (ממובו6 סונולכ סתיבכ יורוסלב חכתטסד ן6מ סכפינופ ןפכמ ודכ) כרעו
 ולולכ יודופלכ נוזסד ןפמ וס ןותוכ רססמ 6דפימ סדפומ \פמ סולופכ םכ 6רסוק
 6רטסמ ןכמת | *'נגו וטפ סול קכסיו ןידכ ודכנכקעו רתוינ זס %ת * סקזת0) ליכו
 קינסד ןווכי* 6תולג 00265 )ו רטככ ומ לומו) רטסכ טיכטלומו קס לק לכוד
 סכמזכו ותס 6ק סינינד סרטסל ססד ' כקעוד סינופ סונט רכבת "וסיני סת רוסב
 סיכ דוקו כקעוד )וס ףסק 5 רוסכ כינס דכ" כסעו סוכ לוכו סוס 03 62 סוסד
 65 טל ךכ (סנוכו 6)ל ול קוכמ :'מ סוס (חונמ סד בקעו סול מפ | 'סונע רכנתלו
 רקכ יוכככ דחו רב ביפכד סודוד סליס רכק0) 6רוסכ קונפ סוסל ןינכ סיל לוכי
 ןודכ . * סכודד סרטו ןיות ד ןוכוס לכ ורכתטדועוירוו סמ םיר:ס יככ לכ ועוריו
 6חכט לקכמ) סכמז 6טמ רקסס סנע וכ וקל סו רמ ל | * סוכ דומלו כקטי 606
 66 סי) יפכמ ינכרכת 00 יכתכרכ סל וכ ךסלש6 65 רט סיו  <סגכק5ננ ספד
 וטפל 6כרב) סעבד ןכרכ ןמו6 3 ךורב 635 ו6דנ כקעו סמ רמ0ס 656 = *וכתברב
 6גרטקק ונע סכתסת וס 153 6 וסוולע תורו6ול ן6כרכ ןוכוס לע ךנמ (נופתסמו
 וכס 636 סור 6ק וסט ךממ דוע רמ6ו כקעו 03 רמסווסומ רוס ומ | > |וסוכימכ
 ךמנט לוע רמסי 6 ןסכרכ ןוכי63 תחווה ךליד סכקועכ 153 ומוכסב 103000 רתסק
 ןסכרַכ וקפכ סיכמו ךלע ידו יסדו לסרסו 5סרמו 06 וכ סיס כקועכ 5 7 בקעו
 סע תורפיכ = *וסוונע (סודוס ןוסונכס ר6סנכו 036 סד נעוסוכ לוס תכ0ד ןיבכ
 סעו = *וטק סכודד סרטסמ ןוותשד ןוכיס לכ סוד96 סע לכותו סוסכט סענ סיד 6
 סול קוכס 65 * ךל ןימכו 5 ןומישו ןוסל תפוכו לכותו יסונוד ןוסו)כ6) וסע 67 סיסכ6
 'בוסכ קילסד לתעסכ חו - ספ ות\סךרכונדטס ןפכרכןומוסנע "מ ודופר דע בועו
 6ת עמ 6וסס) סכקכ סיב ועתטמ וכווקכתסמ ו ןמידד ורספ ןמוס לכ ןויפככת6
 'םופד 6מוברמ ספ יקכזוסמד ןוכוס לכלו סבלמ סל טוסוסו סלכר סוס וערד ןדיע
 חכתמ ס ס'כקר 9תעסכ חת "מות סו 5סידק 6כלעד ומולסכ 6סכתפ 63 דססד
 תפכסמו 0תימדקב סוכנל %תוער תרע תמ סוסו סע סכתססד ןוכעו ןונוסכ וכ סב
 ומכתממ ןוסונכ 6 טמכו סכומוד 6רטסמ ףונמתס ןירכ סתכס תוטיגסכ סכבל סו
 יו יי 6תוערו ףתובוכס רע סכס דכו  *ןומנע וסלככ (מימוד לרטסב

 תרעת



 עירזת |
 :6לסו פכתמ6 סכזומל 6רטסכ סלכ ןודכ רעת6 וסילה לכמוב ולו רתכ) תרפת6
 טס ביתכ גסכ ןומלפ וסלככ 056מטד סרטסכ ירעתמו ועויס ןיסמכ6 סמכו רעת6
 6דו חכתטס סלע 6מלעה 6כוובכ ססתת לע ןכיסת טו * וגו רכזיסדלוו עורזת יכ
 ועב סנככו סמלעב 6תוער לסכתט05 9בקומו רכד סרב סכקכ 6רלעו 6רר 6מבודכ
 ןוסקנופ ססכו * 6מנעכ ןווער סחכתססל סכק וכבנ 6)יפל 6תוער 6קכדת065 ףכ רכ
 סתסנכיתכ וסוינע סדק סכלמוכנל ןוסתוער 6קכד6כ ןיעדו ןוכוסד (ווקודנד

 ו | :סויס סכלכ סוופסכוד56 כ סיקכדס |
 חתפ סדממו וכר * רגו תרסכוס תפסו תש ורמכרועכס כ | דא

 רוס 6רק ולס םממס וכתפוטט תרוקרזס ממ וכוסרת לס רמו
 65ר דוזקפ וסו6ד וס וכוסרת 36 סרט סוס 6תוננכ 6וסכת6 סרסיסד (תעמכ לכ6
 תרמ6 סוס 6רוסנ ימתמל סכגל 36רמוד 6תכנ(ות תשס ייסד ןונכ 600 5 וקחמל
 6כ6ד ןוגכ תרופרתמוכ6ס ןיגכ ממ "וסדוימופרת 503 ימקמל ןונכות 3 וכופרת ל
 ממס ונתופמס דח ותורדק ןורת 656 סונ יעכמ סרוחמ תרופרמס מ 6תורדקב
 יכתפזסס | * וכ ורסב ומס יככד דחו וכ סלכתס6לו ול 6רסכסל 6סזט כמ קלתססד
 ןורוסכ שפכ 6סממ 6רסכ רכד = * טסב זומר %קד 5ןס ומר 06 ' סינ ועכע וכתפזט
 ןייתסד ןומוס ןי35 וב ורסכ וק6 יככ .וסלתסל ןירוסכ תומ ןומוס נכ קלקס6 דכו רוסכ
 ןינווע ווס לכד וכפדרכ ומורפוכ לע רסס וכורב רחכ 65כ וכ ורקכ' וז ףכודד רטסמ
 .קתפ65 ונוכי 61 ןוסירסומ לע ןופורו רומל ןקדסמ וסוודיונז ננס 6תו)גכ טבסו
 טרפוד ןוסיסיבכ ןויפ ר6₪) 6רטכל 6תונגכ ךסמ) סומרכס תס סרטוכ מומס - שופ
 סומו מ ומרכ סכרוטכ תומר " ןוסל 6רטכל 6כלוכו 5 6סד ותרטכ 03 ולס וקרכ
 * וסווכוכ רוטב יוס)ד ונס יערפ ןוגכ ןימרכ ב6 ףכרוטכ 6 תפס" ןומרכ סמ ורטכתס
 ןוכ (פטוקד ףריטפד דפומפ )קה יב דח וטל דכ פר(כ ינו\סווסוסו רו וופר
 .ףתוודחב ימחמל וסרן תונ פוכס ןיכייעכ רטוקד ףפוטע וסוורס (סימו רטס) 6קר6
 = "יסד ןויכ סכ וכסווו לכת ס6ו5מו ץר6ס ו רמסו םתכ 6סדקע וכ כורסת( סמוי
 יונ נק וכס 556 וס 6ער6 ןמ 153 לכת יכוסכ יכמווולכת 650 ססולמנ ץר6ס וול
 6ער6 רסס 67 סכיכסווו לכת * סווקסץר6ירק6ד (םודק 0ער6 ד ססונמנ ץר6ס
 וכר = סלע דס לכו סוול קדככ לכתר קדככ לכת טופסי וו ןכורמ6ד סעכ לכו
 ונקודכד ןותמטכ ןומ 0 650 וס 6מ סננע) םכות ץרשס יסולופמנ [כ6ס לול רק (ונמ
 וסוו כ כמ * 6םכ יככ ןומו ןו5ס סכ וכמו תתלד (ערס 6ד לכת -סכ יכסווו לכת
 וס יכס!6ד) 35* סככוכו תורסכ לעו סדסו סומו לע וסוכ 6סמיקו ולמכ וכס 6
 סלע רסכ 6וססמ יקפכ וס)כד סככוכו תורסכלעו סדסו סופו לע סויפס ץר6 ומווסד
 ךכ ןיבכו"  ןונע ןזומנו לסודק 6כלמכ סרטעתסנ 0כקתתסוסכו ןדעמ קופכו דינכד
 וסמ בות וזפכ "וגו וזפכ 6ופנ שס 5%רמ6 ככל רכו "פכ יקכ וגו רורסכ סלעו ומ
 דודו יסטעו ישמככו יככלכ רט *וטפסכ וו עבטכ לכ סמ דס 6לכ 630 וספכו ימסכ
 גלו 6 וסל דע = * וטפכ 6ושל 600 09 67 לעו ץפכ 6ןססכו ב9 סוססכ דוח6ת0 סכלמ
 וקו סיכ -% ךח 6036 תוחתמ סק סוסו ןיטתכמ ןוופמ יופכסו פס רב דקכ וערעס

 ינפכ ,י

- 



 ומ עירזת

 +טח וסוו 6 נס וסדוו לח ' תכס ן6מ 6יוק ר רמ6* ןוטתכמ ןמוסכ ןיקמוס ווב6
 כס6ד ןירוסו ןורק6 69 ןינ6 ןיטיכ ןיערמ ןי6כיופכ6 ומוטרתס 6)וכס 0 ו6ד 6וש
 וכ סד(: בותכ חת מב וככמ ןובוס ןוופהתמ סכססד ןורופוד !פדנ 6נס וכס סויק 6
 תערכ ענכ ןורק6 וסנככו 6כס ןומווז 'ג 50 תרסכ16 תחפס 0 תס ורטכ רועכ סוס
 6כוסו כותכו * ףנכב ורובס ורונכ תער3 ע כ 6מ תערכ עגל ורסב רועב סוסו דס
 ו5דו 6סד ותו 6מטו ןסכס ט0רו ביתכ רכל ןווחתוד ןוכוס לכס רגו ןסכס רסס 6
 "וסכוכ סכס(ד ןירוסו ולו ןוות6 0ק סכססמד לרטסמ מכ וכככ רכנ ןוזקתיד ןמוס
 תחכות וסט !ל תרתוסמ סכס6מ סנוגומ תחכות סכוט בותכר סווסרס 55 וסוג 6
 "רתס6) יעכ סתומופרב ורכפל סכוסר ןסמ 6דלווגכ = סטכוככמ תרתוסמ" סכס6מ
 וולמ תומוסרכ ןומול 163 5! סורכמ וסויכמ ףוסכו (5ד 6מכ יככמ יול

 'וילבת כ ןוכוס

 6תומדקככ * "תומוקרב פכו6 סנכל מכ רכנ חכו6 דכ סכקךכ * 6סנ יככ מק ףוסכיד
 ןופ6ו = = .סוכתות תופת סמ יחמ וסל סו כטומ סוכ רדס 6 : בנד סומרנכ סול ומ |

 60כ ווק וופכסב סוונבתסכ סונ ופמוסנ יפוכטנמ סיכרדס\6 סכס0ד ןורוסי ןורק6
 60 ןונ רמס * נס סורסמל סוקר ו03\ נסו 6 ס6טמ 6סד ןועדכו) סוכ ןו)כתסוד ןיבכ
 ככ ןוסירוולל יי 630 ןותס נוסדו יסכג ןותותס דס סמיעד סרטיקכ שכ רב
 - סוונגתסכ וכיוממ ךופוכבוגרטקויפרתכסןויתסד ווכבי6 סנכמ ןונסד כד וכ ם
 סת סירס ריעכ סירעמיחתפכ רק תויעוס 06רכ ביקכד לוס יכס תור
 036 דוע פו סכקומק ספוסככ קכתסכ 60 ךמק יקל ןמ6 סתורוטד ילמכ יס סמו
 יורי סור 6מ -'ובו ןוע ססוכ ךוקכ 56מ רמו 0רכב 6וסס חתפ"(תוחכ ופכ תורוסד
 וקו 6ר לכס קס" סו חתפ 6כס סייושד תעיוס רועו סורכ מ ינככ ןוטמ יכְסל 0 סככו
 ובריכ ?נפומוס סרק יפסותערכ ךיר6מ עמר םיו וקדנכ דכופ קודכ ₪ וככס ישיב
 ופבס יעוכ ותקוסר לכס ת0 | *0כ0 סבו וכרד סומממ רמ6 סוסד 6ככ י(ותסול
 וסוסל (ממוכ 05כ ממ סוס וכס רמ6ךּוס 6)כ )ע סיכק סוסד סכנמ סוכם וכו

 עדי 60 לע ומס 65 6מ)ע וכוטקכ לרתט6ד ןסק לכ ססד )עט וכוטקכ ל\0 | =
 סכתתסו סתומלמסכ סרסיס 6מיוק כנמ סמנסד יומויכרמתסיכס 030  יידמ
 ןמ ידע ס נד לכ סמה מקומו 6לכ עדיו 09כ סמק ןודכו סתנעובכ לכ לע סמנש

 יתוסר לכס תס בותכד 000 סדס | ( 6םעסכסול 6₪ ) | ממש סל ריסכ סוסנ
 לכסכ (דקכ סתורו טסו סווע ןומ כ ןמ תנימבתסד סרסוס סדילכס סמ לכס ימוב
 טו י סוכ דוחסד סולד לכס (וססכ לכ סמק סוסו * )כמ לונכד סעופ ןמ קיפכד
 635כ+60 6מנעכ 56רסוד ןיסכו וסיגסד (כויזכוו סת = = *וקדככ דכו0 קודכ
 וכרו ילחו יודו ילויקסו (יליעלד רכרו סמ לכ לטכ 95-00) ןומלעב סרסיס ןמ ידעס
 6רסיכו 6לעכ ןיכויק \סינס שד סנעוכ) .* סכינכ תגר 6וסו ל סיסכ גו)7ו09 ןיןכ
 05 6סד דכו6 קודכ 955 כותכ 95 דכ0כ קודכ "וקדנכ דבוס קודכ ןולכ ' תכססת6
 :קידכ ד לעו * סע סגוודו לו ס) ונמל ודפו ברו תממ ליטכ )ו 6רסיסב יזחתס
 כו6ס 67 רוכ6 סוס = *סומע 6נגודו3 תסכתס6 לד ףרסוס 67 וקדככ דכו6
 < סונסכ 7 ןוכויסורעתל 056טפ רטס לכ ןודכו ."דוכע סוסד סקכ ודיחפ

 ופב |



 עורזת |

 * סוכ קבדת(ד רטב ףוססכ  *ותערכ +6 * ןתערכ ךור5מ עטר סוו דסס (ומגעב
 :קידכ וסווכומכ 6ומת סנודו מנעב וסוגס ןיכווח דכד וקדנכ לכוס .קודנ סו ות
 נוסד ס!תמוככד וסווכוקב ספתסר 0ב0 ןוגכ וסיוכוסב סכתס סוס וקד:כ דב
 607 ןודוכ וחעו ןומלפל וסכ ףוככס (לו וסכ דוסבס 63 6וס) .סיכגנ ןופוכק ןסלְכ
 סלוע וטועכ 6כקת ל0) סיערמכ רחתת 50 דודכ ןוכ רמס סוסו (יועומרכ וסכ ודנכ
 6) וסוודוכ סססמל ודוכ וסר סוס 9סד ס7כ 13 טוכע6 סכק י דו .יוכ6 רמה
 רמו 5רח6 סורב סתפ ות * סיינבתסכ )ו ורימטכ 0 וס (ספיפְכס 0ל\ תודכמ
 'ןורתכ ןידוי ורתב סודלס'ו רכוי) = גו סמדסס ןמ רפע סרט ת6 סודו רכוננ
 .ד6ס תק - למ סוד 6 וו 000 ליכק) דחו סוומ לוכס) דח ער רכוו כוט כו ןירנו
 .(וסו ורכת 6 ןמלמד ףמודק סער ד םרפע סד סמר לס ןמ רפע |" סכקומו רכד לכ
 ןוכוסמ סכממת6ד ססודק 6תמסכ יד סווק תווסכ ויפסכ ספוו 5 סלקמ יכד רתס
 .קיפד סלע סוחמ טודק ףספככ לונכת6 סר סי םפכנ סד5ססו) * ליעד סווח
 וססד סכמו לכב וס 6 "סלע יח יסוד טמכ סו טפכ ץרס לכנות כיתכר ער6
 סול ןורטכ ןורוטכ סמכ סורטמד וס שופר םכ רכב סיכ תקכדת6 ?םורק תמסנ
 וסוסד למזכו :ונפ סירס למודל קתכוכמו סתתו )ועל כט) סוס 6קוטר ןירטס לכמ
 רטסמו סיכ תקכדת0 03 6פידק 6תמסכו סוכמ תקלתס6 ?תכוכס יוקר5 ומס
 6ודקד רתפב 0% 6ורמ 59ד סוונעב ליוו טסר דס פור רעת6 ספיקת 6םוכ 6ווחד
 י:נככ יופכסד :זופכ סורסכב סיבפתסו סכרכ כסתס ל ןודכוןוטתומ קלתס6 סלע
 תנונכתסו סוונכ סכ סכסמ'םודק ער ל דכ סלע םידק וסוס סוק ספכ '9סד ןיגכ חת
 גככ 6ויעו =סודק סכלמ ית 0 3מתו 6ניעכ 6קלסד (יס 6דו * סקשכ 9 ןכירק ןודכ
 ןופ תי יתזפכ רסמ לכ 6סד 05055 ספנר ירקתס 6דלעו ףסדוכ יקיר תילו ןיערת
 "ננו ערמ ךכומל רוכב תרמו תזורכס תורו6 סד לעו 7160 רכ 6כלמ ומס סלקל וסר
 ןולמ ןוכופ ןוטוכ ןולמ ןלנמממ סוכםיל\ סיתוופס 67 ןיגכ * וגווכוט)ו ויפ רמוס ביתכו
 ףפיכ סלמד סוכרקוס וקלתכ6 ןורמסו ןיזורכמ לכ ןוק)סד 6תעככו 6)יע) ןיקלס
 תקנתססו כמ רכעת  טודק תמסכ ןודכ" ספיקת סווחד סופר65 רתס ןומפ 6יכנפד
 6פוסככ 6קלס %תמסכ סוססו - -בוטמ ותספס סימוד ותמ5פכ לכ 03503 לכו 09
 .רנמ וס וכוסלו ויפ רמוס בוקכ 6ד לעו ןיטדסלמכ רת סל ןובסו סו 6ָבד וקסעב
 ןודכו = * 6סיכ סלול ןובכ 6קותממ תרובעתס סנפממ סוסר ףיסס סו וטפכ " וספכ
 גב טו ןעורו ןיפרוטכ סקלס ססוכ סנו סיסס דכו רדסת6 סירתל 63כד ןמדוש סינמ
 חכמ6ו סרטס סוס תחכ 6פורו סעלעב ןירעתו ןיחור סמכ 6פוקת סונפד סו
 ןודכ סוכמ תרבפת ףסודק מלט קור סו סוכ סלב סוג בעת טכ רכ 6וססד
 סטוכ סלע ןינכ וסט םכ רכד 0זכוער סמכ | *רובס סוס ןידכו סול ביססו וונע סירס
 שחור 6וסס) סוגפד ןובכ * לונמ 63 ספל לוכוו סודינ יתסד כט סלמ ןיבכ סוסכע ךכ
 ןונז6 מע וס םכ  סמודקכ (לכו 9תתל סללו סליעל 0ללמ) תבקתת6 6סד 6005
 ותמלסכ ביתכר ומסר סעכ לולמ סלג קיתסו וסל 6לנקנ לוכו שוסו 0מוקע 6סרסכ
 לול ופדו ףתוכססמר ןיטתכקכ רכעכ" רכעבובסכוכוטמ ותמחס סימוד

 כלע |



 זמ | עירזת

 ןרס" ןפיו 6לכ 56 סכפ וסע ימכקוול6 סנפ בותכר סיכמ ימפתסוי6סב יק6 כמ
 וסופע 6ווח 'ר רק * 600 6וסס לכ (דחכ וגוודזס :וס!קטכו וסע רו שייק 'ר קתכ

 , = * סוס ןוככ דע רו ךלוס סגכ רופכ סיקודכ קרו
 .ןומווגפכ ענכ פס וסוו יכר 'מ6 ןסכס 56 סבוסו סד6כ סיסת וכ תערכ עגנ
 עדו סוס 6כססמנו וכד וסכ עדו סוס ףכסכו (וורכמ וסכ ורעת6 ;
 .*סוכ קוחרו סורמ סיב סימל [סמכ וסכתססד ןוכי6 6 ףתומיקרד ןירוסי ווסד ןוכומ
 רכדנ יכל טת % סמל עב עבכ סרג סכ רכד וופר ס סומל ונוער רכדל יכל טת 30 כיתכ
 יס ןירכדמ סכ ךסומנעכ םכ רכד קרב ןכימק ןסכמ'עמרכ תולולע לנועתס! עב
 "בעמפו ס6טק קרסכ ךסמ םכ רכל סי טס סק וכו פוטק רק יס תקנו ב ר6
 תכקתתס 63 סתירופו וקסד 0מנעב 6)ו סד קלעכ כור תיל וכסו6 * ןיטיכ ןולבופ
 חסכ סול סרכדנ סיכנלוסיל רסו לול 606 *  עממת כ סלו עמסת ס0 סכ כותבד

 (רדס0) תלתו ןורתודק סכמו 056 - * תוכססנ סמ - ךככ) 56 תוכטסו 0לכ טוס
 לול רמסקסוכלנ ער רכדל יכלטת ל סי רק וכסו סול 6רסוו רכדלו סינכק5 |

 ע גכ ומייסד 6ןי3עכ סירס סכודו 6מלעב ענכ סורבשכ רכד יוקר 6 סופל טת 36 רמולכ
 ומונרתכיסמ סדוסור6 "וטוגרתכ תערכ 330 סיורכק ורגת 6 60 קתערכ עבכ " תערב
 007 רמפיסוו וכר = *ירקסד סוס ענכ חתפ )ו סוס רוגס דכו חתפ )ו ריגסד ורינפ

 כמו םממ םד0 סדסכ סיסת יכ תערכ ענכ'ותכד וכויסו ןוככ ןכט נכ ןסכ6 ןיקפתסמ =
 :סוכ נס 0די67) ו כ רממ = ורונס 6וססמ 6)כ) חכתשס עגכ תיקכל 07% תיחכ
 * 6מט דו םדקמ תח ביתכד וכיוס מרב 6מלעוכבד סומו טול וטלקמרסכ+תכר סלמד
 קוקספד ןפפ חם ) סוכני תכוכט תקלתס6ד סוסמ ףמט י6מ רוע5ס בר רמס טממ מט
 וכסת * ונע וכוק ןיגכ וסככו כוססד ןסמל כי6סו קסוו לוטו סוירט חפוקת סוווקו

 ,יזות סויוהית חו ןרכעתמו ןוכוימבו ןיכמפ ןיקנקסמ סללגתנ 6פיסת סייומ ירפס דכ
 תערב עבכ יתתכו'זוס תסד סמכ סטדקמ ןפמ ב60 סדק כת ןידכו סנו לוט
 .רעולוו ירש 1: ססע רט סלמס יח לכמ ורע סיס טחכס) כותכו יסכתוק0 [ר6תוכב
 ןיגכ פמט'וו טדקמ קס וכויסוסוונכ דיפ ססלקמ רת6ד םממ סטסס,ל סמ ס א
 .ץוווק סוכ סכמימ ןינכד 5סיכ סכסומ שד יוכוק ן0מ"ףפיחת סיווס לינגקסד סופמ יוכומ
 63 סיפרומס :סיפרטס סיטסכס 0 סעכ לו חלשוו כיתכד (תת) ןוכסלועל ןיכ ןמלוס

 דח) נועל רוח6תס דח ורת סובבת ושר ביתכד סופרס ןסש סופרטס 000 כותכ <
 6לכ וסלוול 5עממ וכ לע'ממ סידמוע סיפרש םיתכו ( ןיממונ וכוסתפ דס ייפ (ס ) תת
 יכסכמ סט ךרד ןכ ביתכ 6ד לעו - חתפד ןסמ תיגו סלכב וריבס ןודכו ו לע .2כיתסל
 65 סרמסו סופ סתקמו סכ6 יסדו סמק תפסכזו תפסכמ יס "וגו סופ סתפלו סגכס
 כתטסד ןוגכ 65 סקתל סכתטס 0 )בד ףתועירג קקנו 'ס סוקר לס ןוס יקנפפ
 וונת סנכל ןכוכליד מנע יבופכ תת סכתמס דכ 056 חכם סל סלוענו " נועל

 '!60כ !60) י6סכ וסס
 מ סמכחל ןורתי םימ יבש יתיסרו'חסו חתפ סויר "'וגווטסר טרוו וכ שיאו
 ל הגו כלי סוילמל יג מכ כככתסס רת 0 סקככ רנו )כס 1

 מלונכ



 ורות
 = למס סיב פ3כתכ 0! תוס (רה ילס < םילק 69כיס וגל וכ יונ סותס[סויל סוג
 = עדו לד ןסמופופס = * 67 ןח (:ג עדו כמ עיככ רס כג ובס ותוסר\ רמס
 רו6ס ןורתוכ תולכסס ןמ סמכחמ ןורתי םימיפס עדו סכ בטס )ג יומו ןמ ('תמכח
 סמימכ סיכס ן6מ כת יכס 6%: 56 ותיסרורמסו סיערג סכמ לוס + ךסתס ןט
 וסיינע ססעיכס נועל ןועע םתיס -*6:ועכד ףכונגכ ירק 5 סקכהד ןוגרה סעכסבד
 בגכר :סיוסרוכ לע סוס וסר ככ ןיגרק תום * וסע ססמוכשס 6תקמ ית (תומ

- 

 = .ןסמט סעכס ןוסונכקכ ןודכו םנועמ ןומוד ןורתכ סטכס *ךלמכ 'ס ףסכ לע סוממט סשוז
 יסודודו יסק:ט * ןסוס עכמ וריתס ךכ ןינכו סורק מכת סיב סות כ סמל
 5 פק וסיסד סו *סילכס סעכט רמו = תנסק >:0יק0 + 30ועכ * קי ןכ "רובס
 70 = .תגסק רקס תמכפד ןיגרדכ קיתס(נ 0תווכק .סככ לכו .9רח(לטכ רכ ןח
 רד סוס סכסתו ' סוכמ ךוכעת 0 חנק ככס גכו 6לטנ ןירתכ \ ככ ךמ0 ןונכס
 ןימייקת נכס כ מסתו ?כסכ 0:6 2ק תופו סיכק .סוימו 0חוקכ 02 קופס לכס
 וק פכד לכס סיס +5 ננסה 6 ע ייחתול לכס )על חל קחכי'ר סוכת :ןיפתתוןיסנע
 ז מנעה וו:מ סמ:מ רמס סד (כווגכ ,ץדס 0תע וליפס םנ רכ סייקת6 03 ףעופז
 גנכסמ (תנע .סיכ סויסתמד 3כס ופסו ףמע סיכ ייקויד נכס 6סכ וסכ ועיוקתמ
 ,כותכ 6ליעכה סולכסכו ' ויס וכסיולמ לכו לכס )כס סו'כסכסדסס ית 6)יעלק
 גקוסרו סונתו * סליעלד סולכס .(ד לויפ סנומוסמ "סד(ס סיפי ייפ 6:5 לכ לעוכ
 סתעכמל םתלעוק יע.6 םזימ תונכסס ןמ רוולכ .תולכסס ןמ סמכתל ןורתי .םוס וכ0
 ,סוס כוווק סכשתנ :יולזג תתכמ ערותת0.05 0תלעכ קרטס חרת ס6 65 + למה
 :תעכתב (תנעוק ועסה ןיגכ 05 שדבמלו (תוטמ ןמ ףלוע) תמכה ףונוסריטכ כ לע
 'כוסכ עדועע:ם0 05 יכוסח 90167 כוטקת סרוסכל 6ת\עות סיתסד סתכ סיִבבכ
 גכר רמ6ה סתס סננכמל סמכתנ ןורתי סיס סרק | * סכמ מעל (תלעות ות 01
 :תוטפ ןיבכ 6% רוסית יג 0נוענד (תומכמ רוספ 65 סלמד סור חק 60 'ר ןועעס
 ,תלעות רווחת 6 סו כנס 5 ריתינ סובב וכרו ורוסכ 30 05560רח6 רתסמ רעת(ל
 ,סכמל סתכפל ןורתו סיס לס רותי סול ןוריסנו ריתו ריסרת 0 (תוטס ןיגכו תוכל
 :תומכח יוס 05 ףמנעב פוכס ףתקוטס סוס 03 0:50 6תתל ךכו סתס תולפמס ןמ סקס
 .וס (ווכתד וזה (וירעק סוכמ ןופלו וס כ 0כס סכולמס כרד וסויס) " 6מגעכ סיכש
 קיטס :סוכיגכ ((תונכמכ תנעות ותייד ןוגכ 6תוטסד נמר קרפ וסויעק רקסופ
 67 עו * קוקכקה רדיו םתמכקה (סוקת סיסדסוטמ טעמ תונכס ובכן: סמכממ
 "בקו "מונכדוככמו סמכממ רקו רמי יסע ר "תולכסכ ווס6לו סנכפכ סוכ יכלו כיתכ
 ווקס (תוטסל ריעו טעמ עולכס ץיס 6מ (לועלד לוככד סרקיו .סליד ווכ) (תמכסד
 ךסתס ןמ רו6ס ןורתוכ * <עגעד ןופר6 לכמרותו סליענר דובכו מכסה סרק ילגו
 6כוס סוס 6 (רווחד סכוהת סוועלו * פכומק ןמ 636 סיותס 65 (רוסכד סת!עות
 קחני ב6-רקית6ו סרוזח קינתסס כו ןינכו 6רגק עדות 0 65 סמכוס 0
 605 דבש ן6מ סרורמ סיעטל דע %קותמד מעט שימ6 עדי 037 רפכ קותמל ףמ
 כותכו"סודטס סמע סו תזועפ סו תס סב כיקכד וכויסו * פרורומ פטרו פיוס קית

 כוע |



 חמ עירוה
 :סכ רכ ורקת ןונרד טפככ למסת -ךודו חנת 5סומ סבו סוכ זו5תרט63וש
 סדק תל סוד36 6רכיו כותכד סוטמ סד6 *ס)ככס ודב *םו6" םוכ6 רכב סר6
 ובר רמי םוס סוכס רכג בותכ סנו "סד 60 6 סמע סוד 6 0)ככ וכ סותכו" 3
 ועכ ןפמ סוס טוכ6 רכב )וו ןכרק בכ בורקו יכ סדס כותכ ףסניכס יס סדוקו
 ןיפתתו ןיסנער 6מגער סמוויק ףק קחכו'ר רמס * ססטמ וסוסר סמ 6ככרק-פרקמל
 סליס רמה נס 6קיימ חס סומק 3רקמכ ווחתו ן6מ) סכר ומוומ סככרק סנש
 ורסכ רועכ סוסו 'ונו ורטכרועכ סוסו יכסד6 כיתכ %ס וכט 50 *נכמ רוקד
 סלע לגרדכ וסי6ד ןפמל )כמ רותי ססכד) סלק ועכ 60 סי רמ 6 * ערב עבב3
 סבוסו 055 בותכ 63 סבו" ןטכס 36 כוסו סרב כותכ ךכ ןיבכווכט בותו 03 וסנכד
 * וכ בוול 05 6סולק לכקוודד (כסכ ומק וכורקס) סיב בווחתס סול ומסר |60 לכד
 63 'גו'ורסכ סרפכ רועכ סיסו וכ ספ וס םיסו"בו עגכ וכ סוסויכ ספל ו6 סוס בותכ]
 76 ורק6 051600 סטמ סיס" סמל םיפסו בותכ סו סול רמ 6 = 6כוסנ ןסב פותכ
 כס ףוח :ודכע ססמ 'סממ ודכע ןכ 03 כיתכד כלו דכפ ירק6ד טופס סו 6
 ביתכ 62) .סמסלמ סו6 וו בותכ ססו יכס 6 יל רמ6 = 6ליעלד בד יכב) שי יכק6
 9וז 55 + סכוכז 6) ד רתסבו )ככ וסווכיב כ יכס 103 = רי דוס ל "6
 סימכט6 כל וכרד וכבל לוס = * 6לב) כד תכמ לע סוכמ (יכפינוס סכסד 02% 5
 לעו סויסרוככסכק כיתו דכ לועלד 6תומונמ ורקתס יתפוס רעלוםורד סוד
 סדק קבמכ תומד ססכס תוקדלעו בותכד סתומולס סכתש6 05 6ו-םרוכב בותו לד
 סדוסו יכר רסס = * 03כד סתומולסו 0לנכ וסל סדס כותכד עמ סמ סעמלמ ונע
 ביתכ 6ל\ סמל םוס לו בותכ 6 וכסוס 56 = = וססכ ךכ תוסכס6ד סכמפר ךירכ
 לכ 6 סוס ירק6 ךכ יכיגכו )כד 'תומולס פכתמ 63 סת חת סט תוסו ל סר
 ךיפ תרות יט כוס סינעיר6ק  -סדפ ורק6 ךכ ןינכ 6כד ףלנכו 6)כד תומולט 9
 סול רט *סמסכו טו ביתכ 6)\ סמסכו סר בותכ ות סינ רמל * %סכו בסזו מ
 ןמ כיתכר סמכ סטסבו סד6 ביקכר ספ סול רט" סמסב דעו םסמל בותכסו = 0
 סוכמ סלע טיקבד סוס 5רקד .סוחרופ ריקכרס6 כוז9ס דע ןוככלכ רט זר
 "5 סדסו כותכ סו סו) רמ6 | * 69כק ךימכו סלכד ספנע 6כס 516 ' וס)כמ ךומכו
 סוכיבכ וספכו סדסד סומובכ 06 ווסט כ 6מ:עכ וד סמ לכד חם 0" מר00 0 רוכעל
 לכו רסס ."סדפירקסל םוטס יתויד דע וככעתסוסלכו 6מלפב וסיזמתסו ימייקקמ
 וזקת6 65 נע (כקוירד וטמ ומוגרתכ 0 דע סרט ובו ץרסכ סיסי סרט טדסס פיס
 65 ךכ ןונכו ווסתסד דע סכקווד יפסל סיכינכוככפתס ןסנכ רמונכ ןוס סר5ו רסס
 סטכ סלט 0 סורל ו רנו רסס סול וזקתוד (כקוודכ 596 6כקווד פס יזחתמ

 סד6 6רככ ומסכ סכת * לכד 6)נכו נכד תומונמ וסוסד סבמיקו 07 ספכ
 וטסב "150 רבכ ךכופלו <סכנ תונעמ שט כותכד 6םכ ףרקכו *םכס סלסכט סעמב
 תת פניפנר סמ לכ 6נכ ןקתל סר 6 ףרככד ןווכ 60%תו * ףסכס !ע כול יופר ץוסט
 6נכו סנכר סל)כ סד6 וכפ ססוגפ תופדו כיתכ וטו 56 סיכת  סדסכ לולכתס 0
 ינו 7-7" ןימוס 90 סיר יכפו כינככ 6סו טדוסו 'ב למ * שסקיד לס ןיָ

 יקססמ



 -ןויוממ6 לסר (כקווד ףוססכו ווט סכ6 (י55 55 ) ופנכ סו רמל סתעבר 65 )לסט
 עחתסר 036 (רטכ סוסד () 6רטכ ופכס יופכ6 ןכינתד סמכ ןוכקוור לכו ןוכוב לכ
 תוחת וסיפר ן6מ לכ םק קפכו 50 = ןימקויד לכו ןיכוב כ לכד סופמ סרסד סכקוודכ
 סוכ סוסד רש סנררש סר6ק סיכיגכ ןקתת(ר סוזמ םיסורקתל סדסד וכטלופ
 ססקוודכ תסכ סר6 ירכתס דכ 6תועיננר 6רפסכ ס6לע 6זרכ ףוכתד לתומדקכ
 סר ד לנכ 55קסמו (כופומ ןורטס ןורתמ ןיחור ןוכת סימע ותחטו סלנע ססודק
 למד %פורו סויפ תקסכ ןיפסב םפוו כיתכד 6מודק 6תמסכורקתס סנימיר ססורו
 סוס דפ" 0רס6 ידסכ 6כשוותס כו ףתתל סניעמ .תיחסו 3916 סוסו סוח םפכ ירקתס
 ומוותס6 6 טנעכ ןטספתמ ןוורכ פור 6וססמ ודוכעת6 070 כק סוסו תכסל לויע
 ןורק ןול6ו ףמנעכ ודילתסו (כקוכו סרוכדכ 6פוגופסכ ורכפת(ו ןוסנוד ספוג
 סול ןיעמסו 6רינסכ ןגונתו 6תתל וקכדתס 6לד וסווכמ ןיסנפ כת * סד6וככ ועבכ
 ססמ תות ןוקסכ 6תונידרסר סמיכוכ ןמ כת " תל ןוערו וסיוכמו סליעלמ ןועמסד
 תורוכג .ןורקת5ד סרוכנד סרטסכ 6דסכ ןדחסתויו ןופלגתמ וכונוכ פו ןירטעו
 607 שי )ו שיט ירקס סכונכ ונס ןולויע דכו ספוג דפ ודיכעתסו 6דחכ ןרכקתמו
 * םדח לכו סכוד נכד ביתפ סמל םו6 סכסד פולו קודפ םוס רמי סת םוק ןכונת
 ות ןו) רט מרד סוקק וניפס ות קפנו יכרד סודו סוס 3 = * 1600 סדוסו ר 6
 דסח קז יס 16 ןכוכתו תסז סח םיסמ וכ סט 6רקו תזנ כיתכ ןכימת לסד סושק
 יכורד סמו סק\ס סנקתול רחב סוס 99כ 6כ6ת וכס 96+ 6כוד לוסד וורמס (כסו
 סוכמ רכעתס דכו = * סיפק סוד (וסורןוחוססד ינרעסכ ןרכפתמו ןדספתמ יסתת
 ירק6 60ד רוסט ורק ךכ ןונכווכמרזס 63 6תתלד ןיכודו ספכת0 6פורד רעש
 רוסט ;תו יע ביתכד רוסט ירק6 6כ6סמ ןמ קופכ דכו כסכמד סרטסמ 036 רוסמ
 65 חקניסוס רוטט סוס חרק ופלר טרעווכ סופו בּותכ סכסו יסדו ףמטמ :ףסטמ
 6דרווכ סלכ "מוס יפסד 6סורד 6תלגנוג ךכ ןיגכו פתוכוררקד (כונוכ 6 ופסל
 דכו נפכ ןוכוד ורעתמד 6תתנד ןו0תת יי סוכמ ימת וקמוס וגכ מוס ירעס)
 6 | "סומפ לע ורקת6ו לכ ססכת6 ס6לע דסתמ *םילגתמו 6רעמ סוכל רכעת(
 יכקת6 69 םודקד יכט 05 56 רוסט (נוורקת6 סודק סימס לע ירקת( יס טדוסו
 * ומסר רעס ערפ לדג סוסו ודק כותכר י)ת לרעטכ סמודקד * סרעס ות דכ 0
 6יכדת סו סרעס סיכמ רכעתס ךכ יסינכו סיכמ תתי ןוינתד רטסמ רוס ורכס סו
 רכעתסד דע יכרת6 0 סוכ ןודססתמ ןוכודו סכודד סרטסמ וסוטד ןפמ לכ פתו
 6וס 6סד וכס 163 סדק 6מות יפו = כדת סרעס סוכמ רכעתסדמו "סרעס סימל
 ודחות מ ןומורוןפסול כ וסנכד וכס ול ךכ ןונב סוכ וחכתפס ועסרו 6לכד .תומולס
 ח'מ = 6רעס סוכמ רכעתסר דעבסכפ6 05 סוכ ןרחתס מידו סכוד 00 לכ6 סוכ
 כותכר 'רעפ ןוסנמ ורכעת סר דע ןסכדתמ 03 סכודד 6רטסו סמ ות ינו יסד
 ןינכו וגו סרזכ !כ לע רעת ורוכעסו תסטק ומ ססונע סזס סרסטל סס) סטעת סכ)
 ףומסו כותסר סול 695 ס0לע רסחד רטסמ תסד (כסכ ועכ רותי ןומסכתול
 סומסכת סל ועכ ףכר לשכה םוס +0 וסופד סקכ "ו וכפל ספומת סויו)ס תי ןרסל

 ריתו



 טמ עירזת
 .סדפד )ככ טיס סו 6תתל וס בסכמו ססכתסו סע דסח סיכ (וולגת 0 ותו

 סמקלמ טופ ו בותכד פכרק וסב פג6 מיס יפסכ כרק פג סלק ועכ דכו * סנס <
 :ןונטלתסוד ןובכ 6מורד 6רעס סי רבעסד דע סכר וסכ בס 63) "שמ םו6 וססכ
 * רבו ו כו 5וסס סו'כ רסס * ורעסכ ןדקקמד ןורתכ ןוכופ לכ ןורכתיו ןוסולופלסמ
 טכו לניק * ספפת ןקוס ת6 סבו סומגרס רעפו 6(ירס ת6 רופס ךנמ רסכ ירכעב
 תפטח ומ ססולע סו 0 - * 6ליעלד 6כונגכ סס) ססעת קכו 6ע * סרסטל ססל סמעת
 כיתכ ותסר סכמזמ | * סלט ירווום ןומיסד סטח ומ 0כסד סמ!ורכד נט ירוווס
 סוס יססד וומוקתר 6נוענר (כוונכ ססודנכ וסככו * סירוסט סומ סכולע יתסרזו

 "טורפמחכ סנו רעתכ בותכ 1000 ןכונתו * 0ככמ וכרתלו ס6לע דסקכ ן:סתס |
 -ןוסונוטלסמ ןיסתת ןונוד סוכמ ןורכעתוו יומרמכ רעס רכעתוד סוסמ 0

 ןובכ טיסנבמפו סו 6רבע6כ 6ד רעס סכק ןימז 6תתל ןודכוע ןורטכתור (כמולו <
 6ו0 רק יסוומלכמ כר קחכו ררמ6 = *ומפר טרמו וכ כותכר סכרו) חכו ד
 וטסל סומונכ זילנד 0תעמב ותמוס * חרק סוורקו )יעד לוונכ 6תתלסכק סודכעד
 = יטופקכ טסקתל ןרססנ 6עחו רעט 69כ סופר חרס 6 דכו"סנס פרק יתפד םוס
 ת עכ ס3 סלוענד ףכוונכ ךל תודכע 606 ספק ל ס-ןרס0ל כקו סוכיעכ לן)זת0 ןוכנמ
 ומ וסו6 6 -סנ\סס סיוק דריו ביקכד ןוסתתב יוסו תל תופ ןיסלעב סע
 דכ סע פו פופ סל ןוכו6 ןוכוקזו יוסוונפ ומפרד ן5מ תונ ןיבויס ןופווכ ןמתר סכסיב

 ילעיו לו%ס דורו סוקמו תיממ לו בותכר וס3 סויפס)ו סועעל ס5ק רעתו
 סונפ | סיכפ תילו סונפ תו לכסת "וסר טרמוומפת(פ" | א

 סיכפ ןוכוסמ ןוילתד ןוט לכו" סעז לט סונפ ןורק6ד ןומו6 ןול6 ולס
 סינפ ןומילד 6רטסמ לרעס רכעת6 דכו :ומפרמ 6לד וסנכ ןיפיקת וסלכ ןופונס
 לע ןיסנע ןוכו6 סמירד סרעסמ ןיונתד ןמו6 לכ סוכתר - וררבת0ו וסלכ ןרבעתמ
 וסלכ סוכפ ןומוסד 0רעסד 6רטסמ ןיולתד ןונוס לכו וסיותווכ ןופוטס 69 ןיכרס6
 6תוכוררקר ףכוכוכד (נונוכ סוסמ למסכ ןטסמתמ יופכ6 ךכ ןינכו ןיפוקתו ןופונמ
 י כדמד6 ןכ) ענכ וסמ קחנו ב רמ6 * ער ישועכ "ו וכפ * סקנח"ווכפבוקכ יססכו
 * סדמד6 ןכל כותכר פמשמ רכעתס סל מוטו יזמת6 סרוופו6 * 6וס םממ עבב
 חנו וכב = * 6קמוסו לרווח (6סווגכ קסמוסכ 636 וזקתס 65 6רנוחד יס 6
 רכסכ סכוסטמ ווסו ס6"תכד סוס ענב לוו 65 קמו יל וזחתס 6רוומד בע6 6
 ( ומסעפס %ם ) וחכתט6 03 ןוכוד) וסכתמ6 ומסר ףלכ ורווסתסדכו יוכוכלו גנטכ
 סכקוכ דכ 050 + סכקומ דחו רכד דח 6וס ענכ כיתכו סוסענכ ביתכ 030'רוכסק
 כיתכ "תת יבופ ןיגכ וכרת 6 6 רכד דכו"=יס עגכותכ יסתת וכוח ןיבכ תכתס5
 3000 ות6ד ןוכילו יססמ ותסד ( ץמיד 6פ ) ןו3ס ןולמ ןעלומתטסו * סנס עבכ
 סכ6יכו'מיונת סכזכ כותכו סופת רכז כותכד ףכרקל ןיועכר וככרק ןעדופתטלו
 :!פסכ 16 :ססכ ןדחקתסד וכוח וק6 ן6מו ןוכוד ותס ןסמ י5מ ןפעלומתט6 ססד
 טרכזכ חור בותכ לד ןוככרק רסס 6קפ6ל טרטסכ פור סודג6וקכז ביקכ 6ד לע)
 "קכ וםנוב ומת ' ןסכס סכ6רי או \ ןי6תתו ןיסיעד סוודקו )על קלפ ןוכו ל
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 | עירזה
 :4ופת עמוס סלפת עמוס 6 סיקומ ר *סכק 67 סלפת עוס * 'וגו ךידע סלפת עמומ
 - דודו יתופת וכסו כותכד סנפת יסיסר ו5 6ד ספת ל6'סלפת עמוס וסמ "סי) יעבמ
 דו 50 ס)פת פרו סופת עמוס 6ד לעו "רח כ מסור סר סמו "סט רט( יכ ןונכ
 ןיערמכ סרעככ סירס ףיפובד סתעטכ | *וסבירסכלכ ךורע- *פסכ סכרו לע בותכד
 'ךכ ןינכו .* יפס רמכס > רטכס רועכ עבכס ת6 *ורועב סוסו יכ רסכו 6לכ ןיפתכויכ

 :סוס ד ןסכס \ כו מת6ד 'חכ 6% ךודע וסמ וסכי רפכ לכ 6% "וסבו פור לכ תכ
 דו סתס ןסכס רח 6 רתשכו |סכס ןרס6 דס רתסכ חנו" ןסכס סכ6רו 0 דטס סכק
 ןו6 56 * סמק 6ד וכסי6י'וגו סדסכ סיסת וכ תערב עבכ ביתכ 60 קחנו 5 סכק
 *סול יעכמ סלעוסו סכוסו 6מסיכס 6 36 * סמודק לכו 6תוויכד לכ סוול סיב ןיבכ
 ₪3 ןוסנכוד סכוסו כס ףוס "פד ובכ ד לויעד תועכטב ודכס ת6 סכוסו 7כ 5
 ענכ תערנ ענכ ןכוכת יכס קפנורפיסומק סלמ ןונעיו סזכ ררס6 דכ סי) סוכל כסכנ
 ורובס ספלע 6רוסכד ורוגס מ תסד לכ ורוגס תערכ ולעב סורמד ספוקת ססוד וס
 67 * ןסכס ל כוסו = סתס סד6כ * סד(כסוסתוכ *67לע5 תיסכ )ד סע וכיטד
 ןכרכיודו לע וסכתמסר'יסוכוכ קלר 63ו ורונס 6וסס סתפול ןקתת ס סנטר קלר ןסכ
 ( 6כוסו כבכו לכ לע ומרד ורוסכ ירטיו עבכ סוסס קלתסיו רכעתוו 6תתלו )ועל
 : ןוסור6מד 6רקיב ןועדו 63 ןסנסמ 6לד לע וככ וסכי6ל לכועפ 626 10% *ןסכס
 סתווסו סתמדקתסוותכו "ו תויסנימעס ןט סכת5 ותלדכס רמ0 %רטיב וסב כיתכ
 ןוסנוד תועה ס ןוסלוד טמודק סוס ן6 ןקפרתמ ןוכו6 6 *'ווכ6 טודק וכ וסולק
 וככ ןטרפתס מב *ןוכס ןיס דרפכ םופכויסת 5 רמו זירכ6 6רקו "סיכמ קרקס
 6בווז 67 לעו *סלכמ ןימימרנ ןימונס ססכ מל ןסויערבל 6שודקכ דרפו סוס 6שכ
 ירבנפכ יורעת% 6סו סכקב סיכ קכרת05 6תוער (סווכל ן'עודו ןוסמזב סוס סשכ וכד
 :תעמ (וסו סכקנ סונ תפכממ וס (ווקידכ סע עטע תוטל |דער סבב לע סבל 5
 יכנמ) סכס) ופכ סכ יפתתטמ 6תירוסבינדתסמר ?וורכחו וסכ כדת ל תוערד
 סכקד טודקכ םדקת(נ 6תוער ןדע ןידכ 6פכומכ ר60 6תירו(כ ןקסעת6ו 6מודק
 : 6תעצכ ןוסלוד סנווז תירוסכ ילדתסמר סוורבס ןונוסו סיכ קכדתסל ףתוער (כווכלו
 סכקכ סוכ 6קכדת55 ףתוער (כווכ .תכמל תכממ סו סכתש6 6רסס 6נוווד
 וקחרת6 6זכ וככוס " פתתוי6)ע 0נכ ןכרכתמר (תוער ןדוע 6סד לרסו תסכככו
 ןתזפכ ןומיס ן0- *ןומידק 9קכתמ6) ןוסניד ספודק לוס [6 "ורועככ ןדכעו סיכמ
 = (כסג *כוט סל םפכ קעד לכ סגר סו חונכ כל סמלו" סלועק ןכממד ןיטודק
 "וסוירכועכ ןוכטמ ןוכ\6ד םפכ 6וס 67 בוט 65 םפכ " סכק ד תער סוס ן6מ תעד

 וכווכמ נד ןונב כוט וסוס 637.6תמפכ וסוונע ןכשקתס רסס 6רטסמ 6סד כוט
 סלק 6כלד סכווכו 0תופר 9לכ וס ערס ךכוכ טוס)ת6ד 69 = *ספקל וסויכל
 פפכ תער 6לכ טגרססכוט וסיס וסלד 6םפכ וסוינע ךסמת6 ערס רכוד 6רטסמו
 .* 6טופ 6םודק 6תוער 6לכ סתעמ פד ץס וסו6ד ן6מ -6טוק סולגרכ 6 כוט 6
 וסיופס6כ ודיסססו סזכ יכככ ןוסוכ ןוטתכמ ןוורס 67 5עו = * 6לככ י6דו 6טוק
 ןיפכז ןוכיסר דע ןוסכ סיתעד 169 וסכ םיסמ סכ יסד ס1ק05 ןוסנוד 6תופו:קב

 ןרמכמו



 נ עירזת

 6כסכ וכבל ןומתכמ ןעדומתס6 סד לעו = -ןכרכתמו ןומדק)מכ וסוודכוע ןרטכמנ
 כיתכ סר (כוונכ *9רס6 סרטסמ ןוותסד ןומו6ו סכססמד ףרטסמ ןויתסד ןומיס
 6וס כט רג וכו סכתוחל ץר6 תוככ תערכ עבכ ותתכו'וגו ןעככ ץר0 98 וסכת וכ
 ןרמט ד ןוכומטמ 6סכ 65 סומקוס 90 036* סער כ 'עומכ ןפכור ןומוסכ חכתםוד
 סיכ ןקכדתֶע ןומופד ל5רמו ןוכוס ןיסכו סת לכ 56" רסוכ ןו5 ססכס לו וסוותיכב
 לועס סיפור ףתומוסר ונמו" וי רמס סכת ותכסל בותכד וס) סופר סלקו סכקב
 ןופכתשור !רסוו ןוסמע סירויוד ווסמלו וסוומוכ סיתככס ססרמ(ל טידק סערסנ וסל
 = תעפכ "וגו ןכל ססכ רט סומכס לכו כותכ וס שת = * סלע כב לכ לע ןוסודק
 לכ ןכו * <תכורפנ ד + לסכסמל 6ר* ססדקמל 6ד ורק וס ((תדובע ןורכע ווסד
 קייס דכו " 6תדוכע סוסס מדקתסו וסיודו לע ףטודק םוורטד ץיבכ ןוכמוס ןומוח
 סרמ6 סרטסל ו6 1ע3 ?תדובע רובעד ן6מ 6ד 6כוונכ "קילס סטודקכ סורל
 :ומע .לירפ כ6סמ סור 60 (תדיכע סוסס !ע סיל רכדד ןווכ - ססודח 7
 וס:כ ןקכדתעו וסכוס 1ע) יפ!פ סוונעככ = * קילס 0כ6סמב (תדוכע קונס דכו
 וסיולועיבנו ( וסיופמטל + ) וסיופונרפל ןוומכ ןוסכ ווסו עב 630םע חורכ סרחכ
 קוס וסוועופכ רכדת(ה ןויכו סנמ ורמסווס יככמל ןסרס דכו 1על סכססמ רטסל
 (רסוולעד ןויכ "קונתסס 6כ6סע חורכ סתרוכע קינתס דכ * 636סמ חור סינע
 (תכיכס) רכס ( ימכמלו + ם ) וכפמלו פער ןול =מרקלו ןונ ספכדנ ס5ק ףעכ סער5

 ןוע סל ןיסוומכ ןורתם וגס תערכ עגכ 6וססכ ד !עו 6כ6סמ וג (תכוכס ורשת 7
 ןוככ5 ןורדסו  *ינדופנכ ןוכומטמ חכם סוס 0ד (דכוע+ס וזח 6 -ןומכסו
 סינכ לס 5 וננחו בותכ רק לכל סורתסל 6רפעו וסוורת(ל ןומיסד סמכ רתבל
 ןומדקנמכ 6תזמס טדקתינ וכפתוו 5כלסמ פור רכעתוד ןינכ חקי רח רפעו בותכו
 ן6 6ד לעו * פתכוכפ וסווכוב ורסמנ 6סודק ףרווודכו סטודקכ %5רש ופכתמוו
 ןונכ = 'וככ וס סכקד לכחלפ) 6סד 6רכדס) ועכ וככמל ורסס דכ ןומכ וככל
 סכקו וננע ירסמ (יומסד (נתעויס ןורפו = * נו דכ )כ ותוב סכוכ ונס כותכד
 תדקפו נסע .'לגו ךנסח סונםיכ תעדוו רסס ס)פ סע וקו 6תסודק סינע ןומז
 6ספת ו ןודכו וככ וסוס רכ סזיפכ סמ סדקפלנ תדקלפו 226 סוטקנ6 60 ךוכ
 סרפס ףכוונכ סותוער) וככד ןפמ סכ סרפ6 רטס סיתיכל ןומז 60 030 ' כותכ
 6וסס קופכ לו כמ פור סיכ סורס יסלו 60 סוכ סכ6תס0ל (תיכ 6דמוימל ןינכ
 לוקס פסד לקזתסכ עכו סוכרוידד ן6מו 6תוב סוססכ סכעת6ד דע "קלע םכרב
 קזתשה ןונכ עודו סב סות וסויסיכ םכמ6ד ן6ע קוזל) סוכ טורט כ6סמ חור ריד
 פוס ?כוקמ וקזככ 10 (יפוגד יקזכב וס סותוכ ימכ6 16 ספ יככד סוסס 5תוכ (וססכ
 6תיטכ רורי סיכ רודו 6ל\ שרוטל םכ רכ קורעי 167 קס * סורתכ6 ןוכרס0 ןורתו
 ככ סנו ןיערו 0 ןוכיסד 50רשור וסיולע כח ספק ךכ ןוגכו"סוכ רודי 6)) 6רפעד
 90 תוככ רויד י עגנכ ןומ סכמיסר*ו ססערו 0כ6 ןיעדו 03 ןות6 מ6 סוסויתכ ןומיס
 ונכ6 ת6 תוכס ת ץתכו ןידכו | נע ןמ סו5 רכעיו סול קופוד פוחת רח עבכ
 סויק ינסונ ןויסכ +וססל סכמז לככ 9% תוכס 6 ץתכו סמ סיל לוזה ןניכ"ננע תפל

 סול 0 6 |



 עורות

 כמ םוב ומול רמ6 9ערסכ םכ 6צודק ער(כ ו6ס 6רדס6) ליכוו 6וס סולד
 .(חכתמ0) ןינרסס ינרכסד יופנקב ורפקד םפו רזעל3%* קית םכ רכ לוכיו ריתו
 ממ6ו זירכס 6רק יס כבכו 6תוכ 9וססמ סול ןרכעמ 6) תפסקה ופרוט יכסו ןית
 6וו דק טעוסוו ר < 6תיכ ףוססכ ףעוולכ ירמסק ולדוווס "ןכרכ 090 ,תוכ סכוכ ונס
 ומככתס רמ%ר 63 דפ עמ וגל 5(יע ( ףפפוטכ פרט5 %ס ) 6תפסכ טל תיב רב
 סירוווד 6 66 לוכימ 6 ורמ 6" קופכו 6 דע סוכ קיזכו ותפוס ןנוד 6ת וגס די 6ס ולוט
 .* סוטפכב בווחתס (וורכמר יננמ לע רכע6ד ןזמ יפדו מס לופדו ופוו ר כ * כס
 (ק וסיירטסמ ןומוס כל * ומולקפסו סיוונכ ורייד ספכ מב רסזו סונג 0ס) ףויפ "כ 6
 6%סיכ ןוסורויוד וככעו +6 ןמיסיפלו 6קזתסנ ליכי סטפ ליפרד ן6פ לכס ןיית6
 קדכמ וככת סו 6רססמ סוסד ןונכ כ ₪ * חפש סו)מ ססיעכ תכ ץסנ 36 סנזכ ןוקפו
 * ססומע (ורס 69 דול טכמ דחפו סולט ססיתבשב לחפמ סולט טסיתכ וס יכס ירו
 רתס לכ 96 -ריגסו סמ כרוו 10 סול יעכמ סו דיבס) "לגו דיגסו תיכס ול רמ6 כ
 , ס(ורכ *סו) ועכמ ענכ ענככ ' תוכב 5 ססרכ עגככ סומו סו 600 6תקכחד סלק
 63כ3 וזחתוד סכתוס6 ץרס תיככ תערכ עגכ יתתכו כותכ 6סד *סו) יפבמ 55 צו יל
 לעו 6דכ סד סנרטקמו סוינגת6 6רח0 לויע וססד 6תעסב 6 "ו סרכ ענככי 6
 (נקוודכ סוג יזפת ס רתכנויסכת6 סינגת6דו ףינגת ס יסכתמר (וסס י5 ס6רכ 07
 ןירכו סוס ףתמכחר סלט ןסכנ ריגסו 6ד עו רח( (ויסכת6נ 6תוכר עגכ (וססד
 :ןודכ לכ ןכר תו ןכתכסד ןויכ"6נכו ןיע ו ןוכב 6 סול ןונתכוו 0תוכ ןומרי) סכסכ ית6
 סיכוט ןונו וס ופמדק סל סוכוט ןורק ןופח * תכסוו סכרת סיכוט סיתבו ביתכ
 תכו ותכד רק ןכימקומ יפמב וכס יס סדוסוב 6 -וסכינ ווכדו סמודקד 03לככ 65
 *כוט לכ סוס ךוס וסוווובכ סירס סכ6סמ חור וס " תסלמ 6) רס6 בוט לכ סילנמ
 ר6 לכ בוט וכ 9רכ * לככו סכסדכו ףפסכב (כוממכ כוט לכ סולל רע 6
 ערד סרתוע ןיגכ 65 ווס ןוועטו ןוטר ןיונמ :סרכטר ותכ לכ סו דוסו רס"ורכמ
 וקפנ דכ דפ 50רסו ונטכ ןורתוע ןירת *6וס 6כוממו 6רתוע ןיבכ (יכט ףופ רמתס
 פרכעפלו ערפ טרקתל פוס יסדו 67 לכ 06 שר ער 6 ולע לכ דחו ורכור תומבמ
 וככמל סכוממ סכ חכתז 6 סוס [יתב סוס תוכ דכו ?רפוונמו םערסמ 6ב%סמ קור

 יספודקד 6רויורכ ןורשו) 6תיב !ע רעט:י לד ןינכ סיתיב סווכמלו סול
 ןוומ סזע תרסכב יפומד 9תליסכ רעפוסע 'ר * וגו תרסכוכ סוסּווכ שיאו

 םורגד ן6% תי6 ימעט 'ס קחנ\רס * ןיכ:מ ןומוסכ ןדת טי וויפכוסיסת
 * סוכדו ידסס ורת ןורכ רח רסס בוס דפ רווח דכ ' סכסמ פילו( וס)כו סיע רסכב
 דס6 דע סוקו 65 יתכד רתבל פינו 6דו ס%ומכ ורתוירתכ סמ וכ ס55ס9ו ןלכמ
 טדקר6 ןכל עגכ לתכ ול סרד סומק ביתו סוס סיקזח ר" רנו ררפ לכס פל 'לבו םוכ
 וממכ כולטח ויסו ס5 יתכ מלו פר סתפ "סיכועב כ 63 סרו ס טד עגכ סוס ןודכ
 "סומק סכורכ ןוחכתזי 99 ןוגכ 6לככ ןופ ס"כדניעב סבק'ז לרפא ןונול ןופכו יג
 "רוופנ רוקו מוטל קמוסי מיו רתכ כיז6 6לכ 6סד ןוסכ ןוטלמו 6 כודד ןוסור(יו
 כו סוכ יז לעג מועד 0 ןוז (ירס ףכינ יקכ וסעב * שיסמ (שמםנ סימוכ לימל

 יס



 אנ עירות

 6ד 536 *וכומר6 (וסו וססרו) דודכסוכ כותכו יוטעב בוקכ נופר ל מות ו0ו

 ונכ ימוטד סיכ ביתכ "קכדת% 6כסדד ףרסווכ סדו דיכעת בסדר (עסוומ
 ' פר סוטו סוכיע ספו סע דודכ סוכ כותכו = קככ 5כותסד 60סוזכ רעס תרדסכ
 ירפסו .סוכ לונותס ףתווכד 60.-5רוומ סוכ וומק5 (סנ 6תוקרקכ 6קמוס פת
 כותכו* סבסתס6נ ורספ 60 < -וס טיר יוחתלו 6תומדקכ רוז * ססכלת
 ןוכו6 לככ עדי סוס ספסכו = >\ כ0תפ(ינ 6קווס סיב דונותס 9סד ןסכס ופמטו
 .כווג סוכ דוניתסו6יעממ) סמ רנסיו <תויכרד ?כווג סוכ יזסתסד ןיכמולו ןיכוט
 רוקסנו ובר 1* נוןסכסורסטו כיתכד וס 6דססונ יכדק ם) ילו סרסמ
 ךערזכו ךכ קכדת ןטעכ תערנו בותכ סדוסו ר רחס * 6סרסכ ונז5 וס סדוסו
  (ממ יסיככ רפממ רותו עסול סונ רמ6  "ןוקל\ 66 יוככ שטס סוס +6 * לנו סלועל
 סוכ רמ6 096 דוע 69 + וסלכ) טוול 6ד עו סולעמ 5רב וזפבו קופב 7)6 סמק
 וכוס קב סי כמ פ 5סד ןוקלוק ןורתכ %כוכזו וסולל יכב) 0% 5סויוסכ סכסלפ 6
 ןהמ\  סנכ 6תירוס לע תרכפ 60 + תדימחו סרקסל תומס ו) תחובכ עסר תכס)
 ווס3 65 ךליד 6סומס וכ תסלפד ןינכ 526 יתסד 6מלעל סוס תומ 07 לע רבעסד
 ךב קכדת ןעעכ תערכו ךכ ןיבכו * 63 יתסד (וגעבו ןוד סמלעב תומ ווסת כנמל
 דנכ יס ררמ6 -  עדומתסס 6קמוסד ףכוונו עדומקס6 6רוופד סכווב "ךערזכו
 תוסו *6ט)מ סנככו 6ירס 6לכב קסנו וכבר רמ6 | = 680 סותספס )6 רוטכס
 קיכנד עגכ 5וססד סוכטלומ ךכ וכוגכו * סותספו רמב סטרד סותכר פד (כוונכ
 תרות תסז ךכ ןינכו * סיתקמפכ) רפככ ינווב ורתב 0לככ 6טלס סד ססלע רתסמ
 :וובלד םרופטקנ לוס סיס קקנויכר = * סותטפס וס רוככ בכ תערנס ענכ
 6טסיקד (טרוש סמ רמ5 = -וופתכל ףלוטמד לרטוקכ יטפסד פכ רכ דס ממ
 סדח סתרעמב לוועד 6קפ סירתכ6 וס | * ירומ סו רק6 05 | *1056 ךפתככ
 טכ רכ סוסס לסעו ףערס תוחת קילס טוסד (ימנתד 6רוטק טק סירתכ0 לסע
 רע = > 5תרטיט סופל הפכו קחנו יכר ליחד = * סיכח 6יסכתלו דס 6כקומכ
 ןומ חס ןוסוכב .כורקנ ןנ) סטפ סיקוק וכרו סדוכו וככ ורכעס סותו סוסד
 סוכנרס רוגסד ףתרעמ +0 ךכ!םד 9כמחר ךירכ סלוסי יכר רז :.6דכוע
 ןוכיפד ןימכופ ןויוס< 6רכדמ) ןוותסו ןומוס ןיסכמ סתרק 6יסס יכתו לכו וס
 וכייז לכו ןורונס ודיכעתסווסווכמ ורטכמ לו ןיסרס לכעמל רותו6 ןוכס רטע ככ
 סוסד םכ רכ רסכ וערטס יז ווסד דע ' 110 ןומוס (תרעמ :וססב ןוסנד ןיסרח
 סדו יסדעסונ רמ6* ת6ן6מ סול ורמ6 = 6רמ לע רוטק ערמ סוסד סורכו ות
 ירוווד ןו) רמס .*רוטק סוס י0מ% סו) ורתל .י 0ךמח לע רוטק וס/6ד ירכ וס
 סוסו 6קוו לככ סתורוס ףי3ו5 סוס ורכ ולס וסמורוככמ וסופד רפכ דסכ סוס
 סכומס 6)\ +תוכ סוססכ ורוווד סוס ןיכס ו ןופס ןומוס) ןו יענו 0תיכ) 6
 קיוננכוזק 6מור רחרכעל ןינט 6רדס63 6תיב)ורכ %*ע דק סמוו סתססוידמ
 6תרעמ יכב) (כותסו -69903 לכו לו ימקעתס וודוו יוביעו סיתופ סקע6 סול
 6/קסכו .סדוסו וכר סול רמ6 "  סתווםלד סלט י) ןופלו 6מלד ץוכורסד ורינסד
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 עירזת
 סעכמ טד (כפדו סול רמ6 '6רמס ץכרכסוב קוכת6ד ףכד תמדק ןמ תעדו ףתיב
 .6תובד פורר ורמס וסווכמו "סוס סערמד ורפס ווסו םכ רכ דח סוכ קזכתס ןימוו
 ןוכו ספ יונ סוורכמ ורמי וכוס ורמ6  "וקיזכתס לו 6שכ וככ סוכ סיכ ול( ע רתכנו
 רתפלכב סד דכ 9לכ ותיב סכוכווס רת6ו סדוטייכר תתפ "וסוונמ לע ןירכעד
 סעו סומק יפכתטמ לו סוכמ ןוקרע 6מנע יקיזמ לכו ןומור לכ קרט סוכ קכתססד
 סקס ליסמיכסו6 סוקופ ר סוכ 06 *סוכ דיחק רתס 'טכ) סירקסד ן6מ 67 לכ
 סכ6סמ רתסכ סירס 05 סטודק 6קמ 6% וכס 6 סוכ רעס '6כלסמ זיורכ 6שודק
 * סורת6165 6סד סוכ ליר 3 (פודק מס רתו לוטכ סכססמ סורי ךכ ןינכו
 ןונכו 5 6מלעד ןיקיזמ לכו ןופור לכ ףכד תמרקמ רת6 גיטכ 6מודק סע יסו
 וכדמ סוס תערט ענכ תוחכ סוסדכ) *סודסכ 6כרקל ןכט לכ סיכ ס6/קת6כ
 וכבו כו ןועסו ןיכבל 6תוכ ונתבמ רתכלו סירתסמ לב0סמ חורל קיפ0ו סרתס
 ספנלק סינע וכסנו פידק קל סו) לופדד קדככ פולק רטסכ ןומדקלטכ סל
 םופפט ורת ס6מדק סדוסימ סורת6מ (תיכ קיפריו 6רם6 6רפטב ד לכ סעו
 סו3 6קפ6מ סכסםמ פור 6וססכ סיכ גרטקמד ן5מ תוחכ נו יזחת6 לד 6תםס
 סול סככו 100 ו6) = * רופס סתוכ ו6סת 6קפכ) לוכו 0 "סותכקת י6מ סורת(
 ונכונ סלמדק רתפמ סי) ק.קריו ןייפיו )כו ןיעפו ןוכרח6 ןיככסכ ןומדקנמכ
 סטודקד ןיגכ ס6מדק רת ןמ 6סור 6וסס קופכ 6 6ד לכ סעו" טוד חט כע סול
 ד (סמזכ 100 ונכ 50רט6) סול סע) קקנו כר"מ * 0בססמ רתס לע (סירמ ל
 6תוסס סכתס6 63 ססלקמ יכ כרפת(ד ףמוומ * 'וגו ןוקתל לכוי 05 תועמ כיתכ
 וסט ילסכ לוזכ רקס ירוטכ ווספד וכוס רכ 6רסדז95 םכ רכ יעב ךכ וכנכ ?סנעב
 ספטמ וחד כר רכב וכב)ליז6 סוסי *ןל רומ6 קקכי וכר 06 * ימפמו םכ רכ
 .יקיפר לע וקוחר וכבל ליז וסיסד 6תסס *סירתכ6לוזכ עשומ0 וכבל ןויעכ ןובכ
 = ביופ וד סנמחר ךרכ = :וסויחק ס6זחתס) ן) רופ6 לכ ונעב סתורוס
 ץוח ןיףפרתמ ככ ןכונת סו סדוסו וכר 786 = סול כוס6 םכ רכ י6ס) וסוומט
 ךכ סנמו 65 בותכ ססד 690 דוע סנו וסיפ זע 6דנ סו רמס * וכ) סרס6ונעמ
 סוס 6תרעמ סיסס) פכ רכ וסט ו וסויתרספ ונו6 * רבו םסכ ותכו וככ ריכעמ
 שמד (רוטוק ןקפכ סורמפמ 6רטקל ווכ6 קפכד דע (תרעמב סול רט סורכו
 ז6) סורממל) סו) )טכ תימ סיפכמסו וכ 36ע וכסד6 -סולטקו פירכ סול 6
 סככ | *1915 נוסד סיקזש וכרנ סדוסו 'רל) קפנורל דס 6מוו רתכל וסל קכט0ו סל
 ךסיעל ריפסד ךל (כועס ןיפונס ןיכמז 63) קחכור רמ6 י 6דכוע ןוכ תסונסוועק
 6ווקידכ ןוכוס ןיססז - ןיד סיתסרסו טומק יסודכעמ לכ וד סכמפר ךורכ * ןזת
 רוסכ סיקודפ חרס בותכ וסיולעוותסר לחלעבו ןיד סמלעב טופס םרףכ ןי\6ד
 (מודק 6ממל וסנכ ןויסנד סי) יעכ! טסרכד ינדכוע לככב רזעל6 ל רמ6 יונו סבכ
 6)כד דוכע וסיסד סע לכ לע ודק עס ס.קיפכ 6רכד(ל ?םודק 6מל יזע
 6פכ יסכ וכב) 6רודת ןימז וסיסד ןיגכ 5ר 6רעס ימנע ירטוכ 69 סיכפלופכ לוס
 ףורשו -ש סוס כרעס ו יתפס 67 לעו ' ףתרוכע ומס לע ס0ר569 :יכיו

 הינע



 ב1 עירזת

 ךירטכ6 סלד 6רפ5 "רטסנ ינמ ריספר ן6מ ךכ 6סב טעו " סכ(סמ ומ סולפ
 ( יועסל ספ )יוכל יח לז סוס רזעל ר *ער רכד )כמ תרמםכוכותכ כבוי ומסע
 רעסו רזעל6 ר חתפ *לוזכו 6תירוסד ןופמ מיס סכ6 ר רט + סכר סומע סוסו
 סכקד ומוסר טס לפד וסילד ססרכל סו -סיטק 6 פס 'ת6 ותופס סכ ירמס
 עיפד סוסד כג ע 86 ססרכ6 656 | "סט ןוכטויד ןינכ סיתת6 נע וכס רע6 סוס
 סיתת6ר (תוכו 6% סותוכו 6פ6מ סלק +עכ 0!וסינול ףתוכז לע ךימס 03 ס(פמ
 תיכ רסס 'טכ רכ סופ יכז סיתת6כ 6נוממ 6סד ןומע רפפד סכוממ סכוגכ נורד
 ביתכו * לככ סכוז תלכטמ טס( יכוד ן6מ * תלכממ סט 'וומו תוכס תלפכ ןוסע
 ךיזסו ןימע ר6טמ 6550 לכימל סכוגכליז6 סוס ססרכסו > וגו סנעב כ סכ סב
 רמופנ ודמ בוסו 95 ךכ ימינכו *סכ סכוופלו סול סע ןונכו 037 ספור ?תוכז לפ
 0 טסרב סל סו) רפסו סמק לו6 0כ0למ דפ שקד 630 רוע 03) " יס ותו6
 .ןודכו 6לכמ סל 6רוטכלו ןיזע רסמד .כוממ ס) 6קפ00 5 רדמ סכק סכמ לסרת
 רמ6 > סטע 536 6205 סייע עפ לד סוכמ 036 סותתלמ ססרכ6 ומד 5
 * רגו תס ותופס סכירמ6רמ6 ךכ יכינכו " 6כרומב 03 600) סרטכתע סוס 60
 תסז ותמל ורמסו סור:טס ךתו6 וסרו וכ סוסו בוקכד סול יעכמ ול וכופוו 3 כטוו
 סכק מנע י6סב ומ כטוו ךסקליז6ד ד ו כטיי 306 *סו) ועכמ ימ וכוטיו סר לעו
 יסד טוטקד 600 ןמ וטסת לד * ךנלבכ = 6ןלע סוססב יטפכ סתוחו * סכוָמפב
 מע לנססכ (סועו סתוע ₪ 5סרוכ תכס יטסתו עלע ויסכ כוממכ ךכיגכ וכז6
 סמק לוז6 6כ0:ע (וססד ןוגכו -ךלגכ 6מלע סוססכ ומפכ וחתד רמתסת 0
 סכסלמ) תרמס תוסד ושדנ ירס רכד לע "ובו סערפ תו עגכוו תכ סן סל סרטכל
 סעו *סרטכקמ 6וס סד סונכ סכמ ססרכ6 לופד 60 6ד עו *ופע לוסווחמ
 סרס תדיקפ ןוממז רזעמת = *יכסיסרוטכ סומע 6מח 6)דוחד סימרבמ )וסל
 = סרתב + ככל סרט תדכע (כמיס יק36 ןימתכמ רטעכו סערפנ ס6חמל כל
 ס6זק05 סכק ןנמז * רג\וכ5ר5 סורכמ ץר6מ ךת0נ ימוכ םתפ 630 'ר *סורנמב
 י6רנמכ ןיטתכמ ןומוס יזפסול סרמיג <חפס) ס3ק פלד ןימוו ןוכוסכ ווככ) סבקרופ
 : םורנמד 6כקרופנ סד ףססרופ ןוכ סמ יוס 6ת *5קרפוד ןוסמכיגכ ן יקלסו

 . ןודכו +מנעד ןיכנמ לכב סכס סדק וכלמכו סכלמ רפכ סוס סורכמד לכקרופ |
 < = 6וס ךילכ 5מדוקד וכטלס לכ ןועדכו) 6מלע לככ 5וסךירכ פדוק רקייקו

 :+0רסיכ וסנכ ןוכרסוד ןינכ ןורת רח לע ןוס\ע ןיטתכזב ןגקלו וסלכנ
 לכ לע ךלמל דו סיסו כותכד ?וס ךירכ 6סדוקד סימטלופ ונגתי ןודכו

 סוס ךוככ ?פרוקנ 36רטוכ וסכ ןוכדכתו וסנכ ןודכ) "ץרס
 ןומויק ןודכ = * רנוסכופ6 לכ ת6 וסוכס) בותכד סוס דס

 ..6דס ןועדקלמכ וסומכד ץכקרופ ימסול 6וודפכ ןסכס
 תוסלפכ וססרס סורכמ ץר6ק ךתסכ ימיכ ביתכד (וס

 :169וו 650 = רולס |
 ' לכלו) 47.



 = .ערוצמה תרות תשרפ

 ותרסט סויכ ערונמס רות סוסת תסז " רמ6נ ספ לס רו ב -
 תוכוע סמ וכ כרס וכפמ סכלורוב חתפ 35 יכר : * וגו 0

 ככל ןומ תוס סעכ בותכ ןודס ןורס "ןודפ ןופדת ןעמל ברח < |
 ףוכעו 63\ 6רטכד סקרסמ וטסו 697 ס5ק ותקמ סלסדנו וסייחר6 6רתססנ [פכ
 סכ לדתמו 6ל) (תירוסב יעל )ד סמ לכד | > סכמ יסכתו נו סתורוס ומ ןתפ לע
 ןונז פד ןירוטכ ןומוסנ - סימע תבוכס סוירש 65 סיכמ לוס ףקיחר סכקמ סוס לפיזכ
 ףיכנפד סוכרפוס וקנתס6ירמפוסומק וזרכמד 550 דוע 6)ו"סיכמ וקלתסס קיזע
 סקלוח סוכ תו ןוסתתו ןוסוע וסוקכס 6סד סו) יונ סיר6מד לרקו לע פח 6.7
 ןוכומז ןורוטכ סמכ 'תורופכ יעלו סורפמד כתלופב לדתםס וסוס דכו *יו5ד ספרסכ
 ץכקוידב רקונכסורמפו סומק וזרכמ סלכו סונע לורס %תכיכסו סי פרטכפ סינכ 5
 = ססכז ולי סמנעבו ןיד 6מלעב סוס ריטכת6 * ףכלמד סורכנ רו וכס * סכלול
 /.וסוונע רזבמל סד6)ו סתת סל סורג 6תת65 םסכ רמסד שוב סכסולכ חת * סיקנוח
 וכממ סכנ ורוג ךכ ןיבכ "סדק ברח סכוסלו ביתכ ססוכ (סכזומב -סקנפ לכ לפו סתומ
 יג כרס 6ד ברח .תוכוע סעח יכ 6 * ברק תוכוע סח וכ "ססוכ 6כסונ וככמ כרס
 *סד סלט ו כרס רסס סוכווחל ןו6ד סוכר שוק ךירכ 6טדוקנ סו תו6כרח ןנתד
 ןועדת ןעמ כרס תוכוע סטפ יכ ברחומפמ סכל ורוב ךכ ןיגכו * רסכ לכת וכרחו
 ונמד כרפ סול ןמדז( סיכטולכ ברפ סו5 תיסד ן5ט ןדתסיכסד ןוערתד ןינכ ןודס

 : ' ערו:מס רות סוסת ת6ז רסס לכ
 ססכ תפכ תוזמ(ס סורפנכ חתפ רזעלס ר יערומטס תרותסיסת | ומנז

 6)וןועדו 63 סזכ וככ תת לכס רמת 60 לר פס 'סד ככ סיפקו 1
 'גגנד ןפמ תונו וסוועק ור6ק 6מוו לכ 5זנרכו ןוסור6חד 6תוערכ ינכתסל לו ןיעמס
 ופובמ סמכו סכר סמוסתד ףכקמ רעתס ןומיתס ןיערתו םניכ םטרד ףתעסב "סיב
 יד לכלע וליפלו 60לע מב לכ לפ סתנוטסכק יפ5 ןידכ סמגעכ יפכתסו ןוסירט
 > ןכודכ ןוסכו ןוממ 6מכ וסכל וסל ןופדומנ סמל עב ןט5ט ןומיסו וותד 6תנרעתס ןוסב
 , וו גינסתסו ןופכד 6חור רעת6 דכ | * ףתכופכ ורטקת6 סזב וכו טוטק ןוסכזוו
 =ןודכו סויקודכ סע סעטעתס63 ןדפד 6תכבב %6ע 5וט ךירב 6סדקו קופכ 6ז\רכ
 .וסווסרעב ירעתמ נע וככ לכו ורקנ 5)ונכרתר יופדב תופת ומטכו יופכ יוכוסנס
 .ןונוופ לכו יר6ק 6זורכ סרפכ ותס דכ 'סור?מד (סכפ-ופל סיפור רעתור ןסמ תיל
 ןוערת סמכ ןידכ "וגו רקכיכככ דקו ןרכ רסס סלק) סי) ןלכממ 6)וע)ר ןוירפמו
 יככ לכל 0בז5 לפרטי תסכככ סוב חתפת6 ססרכיד 6ערתו ןורטס לב) וחתפת
 ךיסכ = 6נסנופכ סיפור רעתול ן6ש תילו עכמ רסככ ל06 עטינ רסס ץקנע

 ןופכ |

 ב רש



 בנ | ערועמ | |

 טילע סכתםו לו שרכב ספ ןוטפתוו סכודב סינע ןורעתו דכ סכלמ יעק סוקו ןופכש
 6 דעו 'סדסוכב סושקוו ססכ חפכ תווחסס סורפנכו כיתכ ןודכ 6בזתטס) סתוכו |

 ןמ סל ןוטרפתו 0) דע פוג סע 6שפכ ןדת6 ןומוד סקככ פלע י6סמ טכרכ ופכו |
 מכ 6קפכ 03 6סרפת 6! 6תעס 6טמד 6כמז 6וססכ וניפס "םנמוד ןסט תונו "67 =

 6פובול ףקפכ "תכוכסר %תובוכחו סתודפ וגמ 6םפכנ 6תכוכס ונבתוד דע ספוג ןל
 560 סוסו 0310 תכוכס 15 6 "סכ קכדת ג סכ רטקק 6 לוס ססכז "6
 ולדח ססרפתמ 65 06 רכוס ירמס 05תמ * ספוגד 6תומורכ לע תלבסתקתו תלזסנ
 וודו לע סכסינכ תר6תססד דע ןינוד סמכב תכדתס רתב) ' סירקכס 6316 6נוכס]
 לע ןוכוד סמככ סנסונד 60לכ %טמב) (רפעל כתר דע 6רכןככ ןדת (פונ\סמורד
 תנוכקד רב  '(ווקודנ סוכ ןוכתיד רתפמ 9קסרתס) ףסכוע תלוככר (כמז תוסס
 6ורפכ 6סבוקמ תכב)תפו סכסונמ תקנתסס ןידכ ספכדת6ל (כמזיטמ) (םכוע
 6 ןוכולכ ןמתיחתס ו תתלד ןדפר 6תכב) תלפר דע סע ןיקנסו 6רומכ ןכנתסד
 0 דפ טמפ ןיקלס ןודכ יסכנכלו רט תרטקמ לכ ןמתד ןימסוכב יפתסמג
 ןסכס 30 6כוסנ ופרסט סווכ פרוטפס .תרות סוסת תפז רסס י6קכלמ לע 6כברוקב |

 לתכסת סינ תיפ י6ס 6תלע 6סכ ככ בתם 057 ספכ פס :0ניענד סלט סססכ
 קפכי 'ב טרונטס תרותסיסת תאז | "ונוןוקתל לכוי 6 תועמ 55 יפו שד (כוונכ
 םכ רבד 0 תמסכב סו) 6כמוקופו רמת6 רקס וגו םמטס 6כו טמםס סרזו םתכ
 6כמוכיםמסס 6כו םמטס חרזו ןידכ 6קלע :פסב םכ רכר סומע 6מווק 6יסד (תעםב
 !5 * סמ סוס תרוז 66 ומוקמ  ןידכ סכוזתב סכתמסו 0לע6סמ טכ רכ ןקופכד
 ספק ףמלע יבוס לכ ות "סיטדקס ןמ לכ6ו רח0) רסטו םקטס כג לכ וסול ססכז
 סוטקו6 6סו סירכ קלע םיכ סוס קיפ6דו שוב (כסול ןססמ רכ בומתכ וסייע רפבמ
 %ב רומל 6וימ ר * עב סט סימומ לט ותרות סוס תסז ערוכמס תחרות סיסת תלו בותכה
 6מוכ סל סוססד ןונכ רגסנ וזחתיו וופויס לכ סול ןכסתסס 6שיכ כפול קופ67 ןסמ ,
 סלמכ ."סו) ןוכססמ 6כ6תס6) ית סכ6תכסו יונע 6כססמ חור רעתסו 6קנס
 ןפת * ובו סכמסכ סורק סכוז) סתוס סכו6 רמפו חתפ * 606 סגמ רע פתק

 דני סכק 6ד ודו טכטמ טפממ ות6)מ " סמוז) קרדס6 סנעכ) סכמוסמ תוסד = =
 דה ינוטקד 6חור סכ טורס סכק סכמ קלתמ6 רחל סל תרעת(ד ןיגכ יכ0ד
 סיסת תו דסס "וכ 6סכוככ רסס ךכ סמוק כ קר סלמורי סע * סיסכרמ סתענ
 6וכומ וססד סוכל 6ערפת) סונכק יסדו סוס תזרמ0 סדוסו רי ערוממס תרות
 סמוכ (כטול סומ תי6ל ןסמ עושמ ןליקי6ע ןסכס 56 כוסו ותרסמ סויכ" ערסש
 סכוטקב רדסלד ןווכ סכ6סט 6חור סוגע רעת6 6סד ספק יעק עס 5 סות

 י רב ןסכס 36 כוסו תרסט סווכ ביתכ סמ סבוסק סי ליכהו
 ופיכסונסיסוו יכרו קקני ר 'תויפ םירכנותפרספמ חק) סקס | וצו

 רמ61ר6ס ןמ סדכ עייזו 50 ור ץע36 ₪ 6עוי ןועתס רד סומק = |
 סטפ כז0 = רמת 6סו ןוסבְב 030 ונפוטכ ןטרתס6 6) זר ץע ףוסס ססד ןוככלב
 תענות 4 זבל ץעו תורוסט תויח םירפכיתס רסטמנ חנו רפסן חתפ | 'ףוסיסטו

 כוזסנ ל |
.. 



 ערוצמ
 ונע ירפס סכס 5תורו(כ )דת סו סורר (כחנופב לדתסמר שכב ק  -כוז6ו
 יסיממ תקלקתס6 6תכיכס 6כ6תס03 'תמ םכ רכה ןויב "סודסכ פת קס( (תכוכסו
 " וכ סונע וכסמ) = *סונמ ןיקמרמ סיר6עד (פודקד 5רטפ לכו סוממ קיר ספק
 ררססו יכדתסר רתב = 'סינ ןועויסמ ססכדת() יכ6 -0כ6סמר 6רטס לכו כ+סמ
 סורפכ ותס רסטמכ קחנ כיפכ חת' יונע ור6מו ררס0 סוכע קלתס(ד ?נסס סכומתכ
 936 + סומקו6 00 030 תוופ ןומיסב פכעדו ל סורפכ יתפ רמסד ןויכ תורוסט ויה
 ץעו י וכמוסמ ושוככ וסוממ יקכוד רע )יכל תויחס תס סרו 0לכ שמע תווח תויח

 . * 6תומרקכ סודסכ \תתפסד סרוכגד +קמופ רטס תעלות ומזג "רמת 6סזר6
 = (החכ \ פד לעו 6דקכ 696 כולו 6 ץע ךכ ןיגכנ 3 ס) קוכוד רועז\ 5ד כוז6ו
 ונע וירש וררסל .6נכ) ספת \ סלע ומ ןוירקו (ריעז -חו ס0'פרח וחכתש6
 ופכתס6 תעלות וכסו כו10ו 1ר6 ץע וסוכמ ףתתל ןו36 )יכס) * וכרת66סד ןוגכ
 וכ 5וססב וכו 6פר0ב ינזסוגס חנו ירו סדוסי ר *  ןו6לע ןולסמ ןוונתו 6ד ףקסב
 קמו ףתורופר ונקכ סדוסו יכר פתפ | *ונוסו מק 5תונכ ומוופד רתכ "וכו לקח
 .60ע כמוס סולד סתורו6 6ה סויס ץע'רטו6ש סוכזותו סכ סיסיוממל 6יס סויק [ש
 537 סותס סוסל 5בו)גו ורוד ןונכ "סרותירק6ו686 סרות = "ףיקתו (כרבר
 ןוכו(5 סכ סיקוופמ) = -ןיקפכ כמו ונולכת6 סיכ 63יע)ד סווס לכד סווח * עדית6
 ,רסו6מ סוכמותו * םתתו ףליענ ריס 6 סנככ ריס 'תורופכ רוח6ר |%מל סכ ןודססד
 וכז סוכמותו  *סוטקופר ספכ סת לס ןסיכל יספק ןוליטקר ןוכו ןו35 סוכמות ן6מ
 ןוכמת ןומופ ופ6רמ 055רשופמ ורקת 56 רטו6מ | סמ ןוקפוד וכמוסמ שופ
 יתכסכ סנופ ביתכר שפר ירק6ד לכד 6טור ד וס6רמ ופופ דעוופ6רממ 6תורוס
 תיסר''מוייס דע סיכ טמפתס 6פוגו ספוב לכ5 סטור יסוסד סמכמ 67 60רו" ם6רמ
 ןוכו6 חת מ ןסיכנו63מ ןיניטמר ןומו6ד * םסודועפ ויחוס לכ סוכמותנ * ןורטס
 וכזו ךית0ו סוי'ת סוכ סתוכמוסמ לכו "פובד 6מווופ רע ססירמ (תורו0ל ןיכמת
 ס6פ וו רכדוו סממ 30 סרקינ חתפ קחי ובר = וממוטמ יסיבכל ןוזפתיר ןיככב

 < רסס 6לקד 6וסס סוס למ קוק ןיבכ 6965 -ו6מ רועז 595 סרקונ רמס) דפומ
 קבר 6 סתס 5ריעו '6 סכס י סזיפסוס 6 ןסמכ ספמנ ןימז ןידכו ףטרקמכ ירפל
 כד מוט ( סל<6פ) סתִס םומ תסס6
 %תמ = *6תיכורטמד סכיכטוט ןרס6 6כלמד סכוכמומ קסמ ס0)ע סמ 630 סע
 ופוקכ סנכתס6לו ס) 5כקתל (כובמוס ספ כסי דכע סמ סלע תימורטמ לסר כ
 סבו קסוכ רסס תוכורטמ סע 050 לייע 63 6כ3מל סר 6כיכפוס לויע דכ רעו תיכד
 ןרס6 "וול וי רכדונ רתבל 6ויפסוסכ ןמדז0 ךכ ןינכ 6כמ5 סכיבסוס ססמ "רבנו ןרס6
 = טכנו סויפתיו 5תוכו" מב כנמל ףסייפל ווס יוממ לכ! 6תומורטמל סכובסומ .(וס

 6כויעלו 6תוכ לכקתל סדסכ סורולמ יופ ס9 סבוכסומ וסוסד ןונכ ד עו -"סלסב

 < סתפו ותכד 5% לודב ןסכ ורקו סניענד ףסוננכ ןקתת 97 לעו * תוכר ולמכ רירת
 תילו *לוטכ סכנמ ובמ ךורטכסר סמ לכ ץ ןיגכו *דכ וכנמ יתרכר נע ס)וע) ןסכ
 . ₪97 ןיגכ 6תימורטמ וכ ןופלעד ןמיסנכ3 ס(כד) סילק 6ןס דעו סודוכ יקמוד מ

 קכתזו

 | זסווכמ וס ןרס6 ססע ןוכ סמ תק

 יי ו השש ירמה



 ל .ערוצמ
 ובר = "נו סורפנ ית רסטמ) תקלוכותכ כבכו סנכוס וסמ ןוכוסכ'כלםממ חכתףו
 ותסד ופנו שד קחסו סומסכ כטוו * קל בעלו וו קמסו סוממכ כס רמו תפ דוס
 כותכ לו רמטב בסוי דס ךורתו סועז רתכלו ךוימו תומדיקכ רוסב 0רמקד סרטסמ
 סמ רתכלו *סוועוטרל וסל ךוופנ ריסכ כוד 6דנעוךיופו רוסכ קקטו סימס כםוו
 יססכ וס רוסכ סכק סוכויחד וופר ךכו '1מנסכו וכורקכו ופסכ ומוט רכדו 15 כיתכ
 כ ךוטמ סכקו' לוטקו סיעז רתכנו 6תומלקכ ריסנד סרמחכ ןופכ6 ול רוסכו לע
 סוכ ןו5 תילו ותסד 6מע 6וססמ ןונ בט 05 ישו תנסו סולכק) ןורדסו 16 6ובוופל
 סוכנ) ןו) בורקו .ןונ יכדמ סכקו ומ ןועווסמ ססכדתלכ ןותס * סנכמ ןונתסונ למ

 יכורקלו קוקר סולס סולט דסס " סולפ וסוינע יכ6קו
 סו חתפ (ייח'ר"'וגו סתדכ תע 6)כ סיכרסימיספדככזיי> = שאה

 סול ועכמ וכס 6רקיסס = * ךכרקכ ךננט לקו 5 כ סנו סכס |
 סוכר סנו סוסו 6קלע ורכ6 0. דע סכ רככס 6006 = *6כ סו סכס וע סכי סו סכס
 סב סוו יס לסרטומ ןונ ןוקעד ןומוסט ס5ק ערפתי סוכל סוו לוס) לוביוח) 6כוד רכע
 6לכ ומר סול ביסות6) ןומע ססנוסנו סכוד רכעמנסיממ עכתו סכק יעק סו6קו
 סכקנ ןוכו6 ןומוו ןורת רמס קפנו יכר = *סממלמ) סלץורו ל סיוגס לכ ת6 יתפססו
 150 דכו * 6)ככ ןיברק לוס ךירכ לסדוק דוכע ןי3סכו סייקכ ות דחו סימע ורסס דח
 ב6 סוכיוז לע ןומויז ליטכו סרמש סמוי וססכ גוודופ 5כרק 60165 ות6 6עוו
 53 לעו סרו סב לכ לע תופַכ 'וומ סוווכ דטס ןוכומכו ןומסר ןוכיסכ ככ סברק
 ס6כמ וול ברק כותכר וכייס | * וגו סמד כוו בוז וכסמס) רמ6 וע" "ב" לפסו מכ
 סתדכ תע %!כ סוכר סיזמי סמר כוז בוזו וכ ותכד סדו סד 095 *ככקש סכטדוס סד
 6תוכערופ ותוימ דכ סכק ןכינתד | *ומינע ססוכו) סערסלע "ו דוקסוו כיתכד וכווס
 סתדכ לע כוזת וכ 16 6מלעל יתומל ןוסיכוסכ (תוכפרופ ןימדקמ 6וכיומ 60393
 לע 6מד ןתסו כור לע סכוד ףוסו6 = *סרםינ ותפסיו וסמ סכת ל סרסי) ותפסוו דטס
 ת6 דופ ללק) ףיסופ 6) בותכ = סד טסלמ-יול ברח 6וסקכ פו6ד סמ לע רותי טד
 יכוונכ 6% כרס 6וסס) תפסות דוע ןת6 כ 6% ףוסוס 0 וסמ סד0ס רוכעכ סמר סה
 וכוס רסס + ססכוס) 6לו כיתכ סרסול 056= יתפסיובותכ 6סו " כסמל מע כיכוד
 ןיכ6סמ סוכווס 6306 * סתסמוס כוז ומונכ וסמ " סתסמוט כוז ומולכ סתרכ לפ בוזת
 פור רעתלו 6מט וו םדקמ ת6 וכ לכ 5רת6 רת6ל ןיכ6סמו ןוסימרג) ןוסיכוחב
 סולק ביתו סוס וסיקזס ר = זסדו סול ןיכססממ כ0תפסל ות ד ן6מ "וסוונע 6כלסמ
 סויכרמ) רועלסר סתפ = סתורוסכ ופלפל סינג תובופכ ומס דס סולל רועלס רד
 רכ ועכ 6מלעכ דסח סכק ונפ6ד כמזכ כוטכ סוס סכוט סייכ ''ונו כוטכ טיס סכוט
 6ככ 6מ\עכ פקד 6תובוט ירסס דכ 5סד לכ ומק ססזחתס)) וקוסכ ךסיעל םכ
 < ולנתסכ םכ רכ יזפתו ךכ ןונכו = *(מ!עכ סול ינס6ו וכוט ךוכע לככו ירש
 * םוטכ סוססכוט סווכ בותכד סוס דס 6רפ5וכוס סינע ירטנד וכוט רוכעוו יקומכ
 טער סווכ 606 ערכ סיס סער סווכו כותכ 65 ס6ר סער סויכו יסדו כוטכ סוס
 6קוטכ ו םוכס) סל יעכל 6) 6קלעכ יונת סמורר 6תעסכ ?סד 000-

 ךסעלו
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 | .עהוצט /
 טוב ענפד ןסלו יורפס לכ לע סמלעב סירס ףכוד רכ 0סד סעעכ פופו ךסמפ
 \קסס פפזמ (סד טפממ 93כ ספסכ םו "תכ ןודכו סכיד (וססכ ןדתו סימק פרעסנ
 רטס לכל ןייעו םגס6 ריטכ ווסנססר "ספר סד לעו סלע לט 6דכ 67 ןוירש לו קדש
 * ךוע ירשי לד ןיגכ 6קוסב וזחתת )ו רכל קופת (9וסכוד לורס וסנככה עדי ינסו
 6נכ לעירט ימלעב וכוט יר6פ דכד סמכ סיד360 סמע סו תמעל סז ת6 סגד ןיגב טא
 "סורמ כיל דכ חש  ספת(6 סוכ ערעסד ]67 )כ לע ורמ 6עכ ץכיד סירס דכ ךכ
 .סוסס 6סד ןמחו 6םיב ןופקזו ססנע ברח 6וססמ יקפכד ןוונת ןיפויס סמכ פע
 .י ורעתס (פויס סויכו ןוסומומ ןירזב ןודכ ןורטס לככ סר סיינט 6קפוס סע כרת
 ספו*ס וכרו ביתכו וכרו לע וכרמ םי0 לכ  (וכצפל ןופוטמ ספכו \שייס ןקימפ ןילכ 6 )
 .ךדכע סנמ סכ סנס ותכ 'קותס וסכ ערעוד ן6מו ףכוד דבעממיפכתסמ וסככו וכ
 .סתוב ןיכ סירס סנכב סירס סכודד רתסלככד ןיבכ טמ 'וגו ךקסס גדגתו ךומועכ ןפ
 סתוחכ יסזווס "רב) ךכמ לע םתוחכ יבןמוס סו חתפ ןתיפתמד סכרחסכו 6 רברוכ ןי
 6קנפמונל סתוח 67 סתוק סוס ן6מ = "סתוחכ וכמוט סלק) ד סר 5? רמי תסככ
 ךעורו לע סתנחכ "סוכל לע םכ רכ חסד ןולפת למ סתוח ףד ךככ גע סתוחכ ' טוטקל
 סינ ועכמ סתוח סתוחכ וכמיט רט וכו *קפכווכעו עורו (וססכ תכמד ססכ די סל
 ולס \ע עורוכ ןופפת ד \עו ספוג לכל קבט יתסד סורר ןוניפת ןונוסכ סתוסכו מ
 תוווכ סוע יכיסמ * סבס6 תומכ סועוכ *סלעלד (סווגכ סוס םכ רכ סכת0 דב
 *.סטרפת(5 ןיועב דכ +פוגמ 0שפכד וטורפד סויכ 6ץישכ ('תויטק תכתש( 5 6
 לט קת(5 דו לט סנפת ךכ ןוגכו ןומנעל ןטרפתס סלה סכקמ לרמו'סככ תבס0 67 !עו
 65 סכסיגק ןיגרד לכ ס0כק לופטכ סט י ימסרלתחתונסמפ כיתכד סמויקל עורוכ
 דו דו *ןוקכסורק6ד גרד סוסס רכ וסייכמ תת תיפכר | י!ו*סכ )בפ יטקתס
 .טסכק תולה סלכק ו סכ סטק ךכ = * לכ לובוס וס) (וושק דו 0דחכ ופנתשס

 .טו סומק רותי סוחרד ףוסס) יכקד ןסמו סזיכק ות6 (עתומופר וגו תומיסרב
 תכסנט שס יפסר סופמר * טכסוגד ץגרל 92 ץיטק וסוקד ל\ססורק6 לגרד סוססמ
 6וסס וגלו = = 6ימו 6קור ל3כ רפוס בע קיפכל 1:80 ס7 סו תכסים וסיס [6מ) סו
 (וסד ףתעסכו סככד ספכקכ (תיכוסנסכ מנע דוקו6ולכ ?טסנתמ דכ סכוסנט
 6כר סמ רמסו חתפ ות *וסכ דקותו וסיסד סתיכוסלסכ ערע67 יונ 5 ססכקמ
 (עורד בע ס:פתל +רטק סיכ 0רשקנ ועבד סכיעי סעורד 6ד יכר סימ לגו \ ככל רבו
 ןורסכ ןיקפכ סוכמד ססנע רסב,07 סוכר סומ 6ל  -וכקכתת וכימיה סעויקכ 0:
 סוול תונוק ןוני6מ סיכר סומ תולוקמ כ סוכמ ןכסות(ו ןידבכ וסנכו רבע כט
 ןוסלכ תס ם.0 ןתו סס * וגו תורסב3סמכ לכ תורסכו סיכמ ןכסוהק "ו ןקפכק סוכר
 | ₪ 5 .אתפסות | | ְ *רפ וזכו סכקכ וכ סוחרל סכססכ ותיב
 ס?קיתסלוו (כימת 'עויויכ -ופוכ: = זןב = ופוזנכווסמ סיל יעָכמ חכי "וכ וווכו וב
 ובסכמ ווסט ןוסכל קכמד ספעוכס 7 ותוכ ןנס לכ 6 סכק סד טיס ןתו סס 6%

 .ןיכרקמ ווס ןוסכ תוכסד ןועו עכפל ןוי סא = סיכב) יכד סכססכ "עכורקי ןוס ככ 072
 657 ןיגכ ןכעע :ע לע 5רפכנ סורפ"עכס לכש = ןומי6 לכ וכ וזוכו וכ סדסכ ל קת( נו

 כת ןיסכ6



 הנ ערועט ְ
 לטע ססעמכו לסט * וסוומל בוכס מנע רקס = 100 לועלד ןוורסמ ןוכיס לכו ןיסולכ6
 'כפ * לנוסמל קליע סתכלקסוסו = = = :תעמכ 0% וספכנ'תוער תיל סל רקו וס
 6רטעתמו .סכקכ סוכ סרטהתמ וכד
 וריסככ ודחכ וסֶלכ ןימגע וסלכו ןיירשמ ןוכוס לכו ןיסונכס ןונוסככ ןילכ סודסב
 כמ דכ ןולפת חכסד ןפמ -וכקכמת ובומיו יטסרכ תחת ו5סמס רמס ד עו |לכרבב
 ןונכ'כימוסע לרטק סרטקלויל) 03 לכל 650 ?עורד ףטמופנ ועכ דו לס סנפת
 םכ רב ס(וקת6) וכקכתת ונימינוטסרפ תחת וסשמ כותכד *סמויקכ 05 בפ
 סלקו = ספנע סטודקכ 6לככ סול םכ רכ ןידכו )ככ פרטעתסנו לוענד לכווגכ
 דנו קדכ ל: סעמס רמסו םתפ סיקוח יבר | *רפתסךכ רט 50ר₪ סימע יכסק
 ספכקנ ןמדוס סכק סכקד סומקמ תתס וכד ממו לככד סכק ימקיכ סביכק סלכ
 סמכ מכ סכרטקת6 סכ0 דוד רמס יותנפת סכוו לס יתכר סכיסקס כד יי טוס לטס
 תועד קכ דב וי סעמט ךכ ןיגכו * סכקבתמס וכסוןנכ בס ךמקל תקכתסס סיסל
 6506 + סמרמ ותפס סלב סמ = סמרוו תפס לכ וכנפת סכוז 0 קכר סביטקס רתבנו
 תפסעו ןיעוקר םעקכו סלועל 6קלכ סימופמ שנ רכ קיפפד סלוקו סל לכ ןכימת וכ
 סלט יסי6י6 = > )6 סרסכד סלע 6יסיס סל םוסס תכקכ קמ ןזותו ת5סעד רתספ
 'כמ6 סרטסל סל ןיטסס 1910 סתוער לכטמל 6םודק כנו מק ט5 ןיבעס רטכד
 רע .* וגו ולנר לככב וכע ףסויכ סוכ ביתכ חף סרחס מור סת לוססכ סר
 ןסמד ורכד סכ תפ דע = *וסתפרב ד תרופ ורכד סב תע דעונגר לכככ ורע יתוויס
 סם ןידכ וסתפרב "וכרמס דס סמ 6:סס ןוחכת(ר ףסויד ורב ב ז ע רע 6
 םפכ סתוסו כותכ רועש 40 *פרפכ 60 יכסדס "וסקתפיו סיקע לשומ וסריתיוךלמ
 6כרע 6סומפכ סוס) סטכ 05 רמ0 סלכ סתס וכד טפכ יסויקס רור:כ סרורכ וכדח
 ן6תסו (תורו כ ןינדתממד (ייקודנ ןוכיפןיסכו " סגעככ ?רכחתסנו וכ רטקתקנ
 * ךתדלוו לגתו ךמסו ךיכס חמסו *כ וסוולע יככו סוס ךירכ סמדוקב סיכ 0רסקת0נ
 רס6 וככסמ ת6 ססמטכ רגנ סת6מוטמ לסרפו ככ ,תס סתרזסו כיתכ רועלס 6
 חקו - סוול סותולד סמכ רכסתס לו וסלכמ רו וסוסד רו ססכ סתרוסו = *סכוקב
 פורד (תעסכ ל36רמתס סו לכ ול ןיכשסמ סקת3 ספכיסכ ןיכתתסונדףתעסכ
 בוסיתסו'רחס 6כ6םמ סור רעת ס תלה 6כ0סמ חור 0 רז ןותכסתרעתס כ ממ
 63 סוכוחמו תיחב סוסד סמודקד ףתופר סתוסר ו6מ -0ןנ'על ףתחכפ 6תוסר סול
 ןודכו (כוד לע .סכוד ףיםוס ןוכויחל ןוסולכקמ סכוד סוונבת6 ןודכו קנתססו כתמס
 רוענסר6 = = סכססמד סחור דחו סכודד 6חור דח סץנעב ןיקכתממ ןיפור ןירת
 6חור דכר ףתובד ענכמ ןכיפלי סכס ףכ 6כ6מ נפינוסר ס5מ רמועל סכס 6נכורטכס
 ,תוככ תערכ ענכ רד סו ססכד) ועב סוס ךירכ סטדוקו סקוככ סורס סכססמ
 וסע קתס6 6260 תורד ג'() 0תוכזו ידעס 03 ענכ סוסו סדכ ד 6נרטקל
 ן5מ סכווג ופסכ * רע כדת ןידכ = *(נכו ןועסו ןוככ 6תוכ ןונתסוד דע חתיב
 חור רנות6 6מ\ע ס(כדל סכקועכ דכיו:ע ירספו 0כססמ קור רפתסו כ0לססד
 נע סדכ ד ינרטקעו כ סמ חור פוסט לע (ורטו (ןעגעכ חכקסו ףפיקת כיד

 רכֶעתיר



 ץרוצמ

 רת6 ץתמיל דע סירת קתס6 63 ספיקת סכוד שור קוסט = 60עמ כו
 (תוענ ןוכססו ןופור סיכמ ורכשתסו 0ת:ערכדתסןידב = *6נכו ןומרגו ןופיוש
 ור6ס לכ סיערגל ייונ י6לו סו ןיבססמ 5% תסכ 90 ןכימת 6ר לעו ויכדב כת
 ןמ סמ 6רעכנ יעכ סכקה .עדבימ דוד (תועכ סיכ קכתמ%) 6כ0ספ פור סינע
 = טיר סכ) מ ומ סטודןלכ וקכתשסו ןושילי וסנכד סיוקידכ ןומיפ ןיסכו * מנע
 :ותסד סננעכו סמנעופסכ (סודק חור וסיוע (ורמו
 רמסו רועלס ר תעפ ילו 6 ווסל רע" ולוס
 ייכ% יכ05ע וכועגפיווכרדכ ך)ס עו
 לכ 216  סוסל .וכרל) ךנס קע)
 כת ס6 כקעיד כמו לכתה 'ּוסו0
 ףורכ מד סיניע למ 03 ןכנד סיכגל
 +סו סות ינ יסיכבל קבקמ6 0)ו +וס
 ןר6 36 כוט כקעו 36 לו רמסוו כותב
 סוס ספוסכ יסס .ךעדלותנ| ךותוכ6
 םרפתס דכו (כלמ 0סרפת05 עבד לעוכ
 וסופונ וכ ס3מ וסכו6 סי'כקל קס סוכמ
 וענפיו' ובועבפוו בותכ תת | "093
 סוכ לכס ותס 6% יסו) יעכמ ומפל
 סוכ ס5כת0ל יסמ : 60רסב וסיפווס)
 כותבה ןייסק סרוכנק רטסמ 6
 סכודוימזר סיכ וכרת סו םוד2ס וסל
 ומקרה יכסלמ סרח6 0רטסמ 0עחו
 :דח סו סוד6 סנפמ (תומדקכ חת
 םטטפע 6וסס סוקמס ספ לקו רתבל
 6רטסמ לחו) (כודד 6רטסמ דפי ורת
 ןוכסלזינ ססיג י(סמ ןיכס= "ימתרל
 : וכיוכ ועגפיו ביתכ 6ד לע\ 6סיג יפסמ
 ספר'ס6ררט6כ כקעו רמו = קייל
 ןופ 6ק 03000 יס יסינ יעכמ סתוס

 ומק סרפכ +ת0ל ןויכ
 - אתפסות

 6סולע ילו ןוס יועס יסוי רו רועלל
 רטפס רועלס ל יסוו וברלפפ 5

 וכרלל ךכס :עוו בוקכל יפט ךוכ69 תעמס

 ובר

 :וטט ומ/0 ווסל .לע *65ערי סל סיל רמס ובו
 ומפ טפר 05 6ןסס ועעס ' לוכד על

 9 סקומל (תיער יזלק ול:ע (2מילד ןיעלוע
 .."סועק בץעו ערעד (םידק תיוריסמ ווס ןמיל)
 טורט במסו ינספככ רצעסלו רועמס יככ שיגרתס

 (סעעפ < עס לד ן5 בט יופליס ךכ סע\עד
 690 לוסס עעטו "סכ סו5 םיסבתס סעדו ()

 :+עק) ו'פכס לע 555 * ןנס פניו ססכב6 כמלל

 'בוכו() * 65/6 636 סיל רעס יננ7 6נקויל :

 ביוקס6 דכ :קעומ ערער ווס קפכינ ססככ67
 סופ ךתכס :םו ךקתפ קיפ ורכ טיל במס * לע
 לכל 056 ינלוקלכ יס 87 6לו סוס ןכרכל לע
 וסועדק ןיערעמ (ווחולכד ן)קתששב +ווקולכ
 יל ףתו"יפליע יטידק וכ( לט ץומילו סיתוכווסל
 סיתעסס לכ5 תעש 5יססכ סוס סויק קקכי <

 לכ סוכ>מל 5רקי שייסכנככ קביססתפ (םודק
 וומוע .ומקס6 ןודכעו 5סכרע יכנ לע דקעת6
 < * בע > 5 סוס קמו דחפו כיכל ןסייס \ וסע

 ות6 וסלכו "טפר ביתכ סד לעו סדכ ד ןרבסתמ 6דכ ד ןקכדעימ לדחכ ןנומכ
 0: = >ונומלס ןומסרס 6וופעכ סוכ ביתכ "וטעד סדימ סו כויטלו סו פו
 כו ן:שפרס וו כועכ +( סד יכסו6) סוס ס0מדק ספט כזעול מיתוס ןוטסרס

 יפקעוס ונמל 6 ומע ןופכ (ישק ?כידד סרטסמ ותק קפניד ןוגכו" ןופלר יו כותכ
 סוס סכווזק ם פט לכ" קעוס וכס קפכ וכוס 67 ספט (וססי לכוכ סוס כקעו סל

 יססונוטסמו סוגי6סמ ספט סוס תוסימקרל 0רטסמ 6סד וכס 6קפכ 65 ךכ ןיגכו
 סוס קחי חתעש (יססכ) * סילט לכ לדני מ דד כועוד ספטכ וס 05 וסעד סכטו

 | וכמי

 - ו יש . שב ב . מל כא י"ב כ ו

. 

. 



 ני. ערוצמ |

 וטע ךכ ינינכויופווסכ ןוריסט יופנלגכ וורטסכ קיפסד סיטק 6כולד למנויסב ןונכו*
 6תוערכ חתעט ףיססב סכווכ טנרביעבד ןכיבת ד לעו * 0כסלמ ךיתת6ד טסו
 006 יכסו6  'ןווכת6 0 קחכו מות וו - סמלענ ןיטודק ןוככ קופוד ןיגכ סור סמל
 ספמל ספט סיס קפנ דכ חכתטקו רתס סוססל סמוייסכ ןווכתסו סמודקכ ןנוכתס
 קפכ 5קמוכד ורופסב דוד יוס 6ק "רעס תרד סכ ולכ בותכ ד לעו שמ רקס-פוססב
 536:י 160 כוטו סוכוע ספי סע יכומדס ?וסו כותכ ד לעו סיר למד סטנד קכ דקת(
 ספנע 6כפוסכ ףתוערר:סכווכד 650 ספטמ וס = = *וסעד סיכמ סוס חרכוכ בקעו
 ףןותתכ ןטק סנס כיתכ ךכ ןיגכו = * נכד (מוזיסד רקס סוססכ וטעו * ףוקתו סרבר
 ןוט6רס 6נוו כותכד ןושסר רקכ ומע יכס יבתמ סוס סדוסו כ * 70% סק(יווכ סיב
 תסו ןורק6יכסו ןוטסר ונח ביתכד ןוטסר ירקס סוס ךורכ סםדוקו יולכ ינועדס
 לוככ ססכ בותכד ןוטסר יככמלוןופסרמ ןוססר סערפתסכ ןעלוו " סוסוכס סיכור6
 "קס רטכמ סלטורילו סכס סכס ןויכל ןוטסר בותכ יתסד כמונו "ןומסרמ סורמ
 טס ףכנמד סרקו וסרוכ דע 6כרקתסלו לע ססרופ יוסמל סלסורו סכיעו סנ0ת
 רוסו סמסס ר\לכ סככלס רו סיסוכיתכ ןידכ לו ססכ סנטורינ \סרחו סוסס תעב
 103 רו ךולמו <16יכ *  דק עטו דק סיסי סוס סויכ ןיקכ" סישכמ סוסי סקס

 תומ ירהא תשרפ

 .סממ 36 יו רכליו "וגו ןרס6 ככ יכט תומ ירסס ססמ 50 5 כ ₪4
 :(נעו 66 ססמ )5 רורכדי) כיתכד ןויכרמס סדוסו וכר ין

 6נונמכ ססִד ךוק6 ןרס6 36 רכד סממ 56 לו רמסונ 0רחס
 רמפ סמ ו םותכו ונסו רכדומ ססמ 50 סרו כיקכ ןכובת יכס )0 * נס ס6וידק
 סכדינ '6כס ףו6 * סרק סנרד רתכנו לח גרד ףכסל סלע סומקו6 סו ו סע
 * פרק ברד ךותס ןרסס 96 רכד סמ 306 "ו רמסיו רתכלו "דק לגרד סמ כס ו
 *ןרספומכ מט תומ = ירחא = * רכחת 6 סדח 6סרס ןמו קנס )קת דקכ (לכו
 ו6כ סחעטב "ו קס ולכע בותכו *  סרערכ וליגו\ ססריב לו .ת6ודכע חתכ קחכי וכר

 לכד ססרוכ לת וקבע סכ6ת וכס 556 *ידדס6ןויטק ירק כס = *סככרכ ונפל
 ₪3ישד ןינכ) סוכמ 0קד) טסריכ סיר(של סוכבל (תימדקכ <ו3ו טכ רכל (כחלופ
 ךממעמ 56וט ךוד3ס לי סמ ביעכ פד עו = * סורוס ודוקפ דוכעד כתמי סירפויק
 ונמכ יסס | > ןיד 0מלטב רותי ידומ) שכ רכל סול ריססד סדערכולמו < ס6רי3 ס6יכ
 לוכעול טכרב חכתסו רתכל -ודקומ) ועכ (תור\סד ידווופכו תוירוסד ו:מכלכ6 נעל
 סֶלְריִכ יו % ודככ רט בס ר" סקעטכ'ויכס ודכמ ותכד תורו ידוקפ ףתוודסב

 ור



 | תומ ירחא |

 תרו בותכד ףממוקולד סמכ 056 כס ססריסמ ס(ריב "ו ת6 ולכע %וס סר זי
 - רמפ רועפ6ובר *ירק6יכס ספק "וו תרי לג תסרו סמכה תומסר - תפל תיססר וו

 רתס ןסכו "ירסס רתפןסמ סירסמל 6כקטוכ רכעול ועבד ןחמ ססרוב "וו ת6ולבע

 < סתתמ 6תוריס סוס סריכ *ססריכ רמו רלס | = סורל מש סליל סכקלפןווכ

 ומ ורחס סכס כותכ סמ חן סלט רות 6סו סכמיקו 6 ףס ןרס6 וככ ווק 0ת "יעל
 *פסלוסכ ןייעכר ןחמ לכ ונסכנ רסדו05 תוריפ ןסכמ 0% ךיפס ןרס66רכד רתביו
 * סול ועכמ סוסוכ סו כדכ תומורחס"וליסעיכר ןרסס וכבוכט תומ ירקס רחס רבד
 וסייתוטרכ וסל ןסכדעד .סכףת וכס 030 = = *ווס יוכל עודו סו ןרססיככ ינש טט
 +תעמ וקחד ןוכ\6ד ותומיו 'ווכפ) סתברקכ ךכ ןיגכו = *ןוסוכ6ד ףתומרב 950 שייק
 ףיכתד סרו 00 סכירקסכ בועכד ודכעד סכוח סוסס ןיגכ לוס לכו ןוסוכסד ווקב
 סוס יססויססו יווככ) סתברסכ כותכ דק רתסכו סרו סכורקסכ בופכ לח רת6ב
 ץכווט דח מע סוומ ב רול כת יסתכרקכ ותכו ןרסס יככ סכס ביתכךכ ןונכו
 רוט דקכ תיערע "00סכד 6תסרפ סיכמ ףלומ ןועמט רד סיכג ךסיעל 6006 לו6
 ןומוסל סלק כעס ליז סכווסד דע סכ ןורכוג ןורתו 9רכיט דחכ ןולוב ןיעיקב סכימקנ

 0% רומופ רוס סמ * "גגו 76 לגסעו "ו לולב סריככל רועומ רוס ןירעסווסו ןירכוב
 ועו = "'ןירימר5שמ סכוממ וסיסד רימ לופכוסיסד רוט ןועמש רד סימסמ סכ0ת וכ
 ךכו" תכטס ויל ריס רועומ 6תריס סיכ רמת ןיכזו ןורת ןורוס ר%סומ קבושמ סול
 סכקל עריש רומזמ ריפ" קרופ ןמ שנ קריט ד *סמלט) רסס ריטס ריש גסכ
 ןומיפד ןוסוח -ןוכיס ןזו  *סכסיגד לתתפ לעיכתיד ןמוס\ע סרק ככובעומ קיד

 סכ90 וסווכנ סככירק | *ר[ת6 ונס סויב ד תריס סד עו םכסונד יערתב וכתול
 סכוסומ 6כנידכ (תבסכ ימויורתוןכ6יככומ ורמ6 = * ףד רתפב וכייקסע+סמ וסכ
  ןוכקלוק לכו כיס * 6 סמוולכ 5סכ וככ ן) יקכמ )ד ןיבכ סתירוסב קסעכו
 ןותתימו סמנעמ ןקנקסס (מוד (ימ'עמ וקנקסמ סיוקידכד סכעו לכב ורמסו וחתפ ות
 סל ןכירק6 ורופכד %וויכנרס6וככד תסרפ 67 לעו שרד יכוח \עתרפכמ (ווקולנל
 .וכידכד ןוסתתומכ וקסעת סוס ךירכ 6טדוק רמס * 56רשיד ןוסוכוח) סרפכ ינסמל
 לכ ןכונתד = >וכויגע סרפכל סעוו ופסכ ןיככרק ןוברקמ ןותס ו96כ וכ) טסתונ 6
 62 ןיריעש ןירת ויפו 6* מע יפסכ ןוככרק ןוכרקי לג חתול כ ןוסו 26רמוד סכמז
 כותכל סכפינופ יכסד " וסוינע רפכתוו ןרספ יכב ירתד ףכרכד וס) סי סכר! ןונכו
 רועמ י רמקוסו רוע>6 וסיכ סו כדכ רכב ביתכו" ובו סיכסכס ןרס( וככ תומס 50
 בדמו יוח6 ירתכ 0:סוכ6סוס לוקס 656 = *רזתוסורוע)סוסמ סול יעבמ רעתיסו
 לח לכ יודופלכ סוסוכסוינדופלב סד' כדכ רוכבס סכפס ס3 ימתמל תוסו = *וסנככ
 -ךומוקט וסוידוחפכ סוסיכסו בדכ לכ6 - * רמתיסו רועלסכ וסויורתב סוכועב יטקת6
 לע סרפכמ ןוסתתומ ךכ ןיגכו * ספמ ומק ןוטמסמ ווסד ןירלסכס ןיעכמ לכוס
 רוכבס ןועמס ר 06)* ספרטס ת6 וכו ל0רפי תיכ לכ סכיחסו כיתכ 07 עו 3 סרםו
 ירת ימסד וכסע סוסוכסו כדכ סימס סמ סוליל טריקו סקכמ גכד 6וסס רמונכ בדכ
 5 ןרס6 וככיכס תומ ירקס סמ לס ו: בריו = -!(רשכ וסייתווכ וקכתסס 3

 סיקזק ,

 0 ירשו קקש



 זנ תומ ירחא

 : וגו ססרכס ת6 סדפ רט6 כקעו תוכ 36 י\רמ6 סכ ןכ) רו םתכ סוסומ
 ממ סכ וסט = סול ועבמ ססרכס ת6 סדפ רס6וו רטלסכ ןכל 6יטק רק י6ש

 סדפ כןועוד רמת 6ס) סוטקו6 60 06+ ססככ6 ת6 סדפ רט( בקעו תוכ 30
 0 ורמס | * סומוד וכד 0דסכד (רומובכ לפכד תעס 6יססכד י6דנ ססרכס 0
 ורמק = 6קכדמ וכב לע סופדק טימויד קנו 60 סכק רמ6 *  סכממ קיפכד עמסו
 ןומולס יסנככ לכו תמול סוופרכ וסי6ד כקעו 60 רמ6 "סוכל קופכד וסע 0
 ססרב תל סדפ רט רסס = ססרכ6 כוזתטו יד 6תוכזכ יסדו 0ס ורמס * סמק
 וכרקכ רוודו סספמ ודנו ותופרב וכ ורוסו וומפ סתע ?נו כקעו שוכו סתע 09
 וניפסד סורזעו לספומ סוככפ ןוכוס ןו56 "וגו ססעמ וידלי ןוכו6 ןסמ * יקס ומודהו
 כקיעו לכס ועכ ופמ *בקעו םוכו סתע 53  "ועס ססדקל פתדוקי לרומ וגכ וסוומרב
 ןורק5 סדוסו וככ = סורזעו 50ש'מ סונכת לסומד סדוסו יככמ ססכ וסונכותכ 6ס)
 ןכונת וכס חט *כקעו ףוכו סתע 63 י6מ * סול ועבמ סרוסו םוכי סתע 69 ךכ ןיבכו
 ןיחע ןוכוס לכ וכב רמו סולק סיר6 דפ לכ סרוככ לפכמ) ותופכלד 0תעס וסב
 ₪6 ורזועב ומ רו *סד6 ול סמעו סע רוס ס) ווג רסס סופכק = ףוכרפ0ו ןיכנמו
 כקעו ולבע רות 56 סתפו רמסו סתפ לססימ *'וגוווכ תוססכ כוט -סכומכ 0
 וסלכ ושמטד סתעפ (יססכ > וגו סמעס וכ ךעיטוסכ וו סלכ יכ6 ךת6 וכ גנו 3
 וו וכודפ6 וו50רסו עטמ רמו חתפ סירזע * 6תומכילכ וכוופו וסוות כסעוד לס
 ב:קכו לזו" טפימ 07 כקעו סטכ 'רקוו סו * סומכח ד" לגו כל קו סז רסס "'דח6
 ןו) רחפסונוד 6ינומפ סכק סככ 9קעס סוכ "סורזע67 סככו טרסו ספכ) .וופודו
 וכ וערינ וריסו וחתפ > ןומ כוזפ6 סתלת ןיפס ורמ6ד ןונמ ןוכוסמ סלמ ן6עב
 סייסרוכ סויפרוכ) סכק רמ6 0קעססוכ " [כ6סלכ לע ןוונע ךדכל וו ךמס סת
 וסלכד למ סיססכ סו רמ6 * סווקודכ ןוכוסכ כוזס6 ןולמ ןוכיסמ סנמ ןפמב ולוד
 וכל כקעו סו6קד ספכ 'ורווחו ומפ סתע 0)) כקעו םוכו סתע 03 סכ ןוכוימ
 תפ סדפ רמ בעי תוכלו רע סכ דסס * ןו<6 יכג) תפס טוקו 6רככ 7
 ווסר וסנכ סכת :(תוכנולד ספופכ 6וססמ = * וגו כקעו ץנכו סתע 63 ססרכ6
 לן כוזפ ספ * סרוכד סבובס ןו) 3טקנ 6רומ וססכ ודקות6 67 סלע ןוכווק

 וכוזתספ תופי קדכ סימס ןדפומר לעו תו סו סקדכ סימס ןדפומ) סכק וע ןפכמ וסל <
 6קדכ סימס ודחותס 6נד סלרכוכ 600 וכורק ןרסס וככ ובת" תדוקו סרומ לוססמ
 רמסר ןווכ = *ותומו\ בותכו תומ ורס6 בותכ רמס קפנו'ר * 6רוככ ודקותולו תו
 רח ווס תותומ ורת ןנוכת וכס 090 > ותומוו סד סכערו 05 ןרסס וככ ונס תומ ורחס
 תומ ירסלךכ ןונכ + 6וס תומ ןוככפוכו 6ד ןףמ לכד ןוככ וס ווס 57 דחו 'ו וכפל
 יו מפ סרז 6% סכירקסב וי יככ) וסיכסובדכ תיוו ביתכר וסט רמס 030 ר "ותוזמונ
 סוככו ותכר 6ד יכג) םד שמ ' רמתוסו רזע3ס ןטכוו סס) ןוס 0 סוככו יכיפ רכרמב
 וו 597 ותומוו סכומסד יסס ףתלמד 6זר 006 'רחתוסו רזעלק ןסכו) סס) ויס ל
 60 ןו35 5סד ובוסנס 6)ד בעל קלע וכב רפסכ 69 )כ6* ודו סוס וכס) ןיככ וסל
 ן"ס< ןכ רזע36ו כיתכר ל "ות מ 5 ןוסזפנ תתוט לכס ןוסימרג תתופ 00 ותומ

 הק [0*א 5
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 | תומ ירחא
 טתופמפמל יוס תוכס ימ5ר ט36 סחכפ ת6 ול דלתו סט3ו) שטופ תוככמ ו) חח

 ןוסופרב תתומ ךכ יכיגכ = * סיונס תוכ6 ימסר כותכו סוס יודוחלכ םסכפ סו"
 ביתכ ךכ ןיגכו יטסר עמסמו ס50 עמסמ ו6דו רועה * ותומ 09 ןוסספכ תתימ וקו
 טסט קוב ןסכ סוס ןסכס ןרס( ןכ רזעל6 ןכ סקכפו 'ןסככ ןרסל ןכ רזע : ןכ סחכמ
 בותכ ןסכט ןרס6 ןכ םקכפ 6ת ד רתס לכב 036 * סי יעבמ ןסכס רזעל6 ןכ סח
 ןסכס רזעלס רמסונ * ןסכס רזעל וכפנו ביתכד ןסכס רזעלס 036 ביקב 95 רוע%סכו
 ורת ןותוכתמד סזרכ ןכיכתו רותימ 65 ןוסספכ תתיפ ותומ ןוסיפרג תתומ סר לטו "גגו
 דו 6דקכ ירתלונכ רוז יטסד ספכופד ןוותס ינוכ סרועז דוי רויתס סו ם ןפ גוז
 1606 וס ורתו ןומוסורת ססו 56 ינכ6ל :6ס רופל ר -רמתס טסו סלמד 6זר סוס
 ו:ינכת6 רחכ ךכ ןיגכו וכיסנ6 53 6סד ווס ספוג יבנפ ורת לס > ירת וחכתט6 6
 ןוות 6 טרכמנ סיב בוסית6 65 סקכפד דויג "וגו יטסר 36 סח:פ ת0 ו) דלתו ביתכד
 6פודק תורכ תס יפסד למסד קמיקע לרטול 06 רמונכ ספהנ יכסד 6תעסכ 9
 ספרכמכ = סכס ןקתתס טתימרקב סקעת6ד סמכו רפה %תוסרב ירחז לוע
 לעכו תכד סזכ * ןקתתמ טסרכוכבו-סרז ₪6 סכורקסכ כותכר 6תימרקכ סקעתס
 סתימדקכ 66 לכס זפת ו5מ <"סרו סמ6 ומס ןסכ 66 סרו ם6 ןיס) סמ" רככ \ תב
 . סוסיכנמד 6שמ = 6קוקר בורק סוס ורמז 6כס ףו6 סכירקסכ בותכד וכירק סקומר
 6כס <עס ךיתומ סקוו ןסכס ןרס6 ןכ רוע ןכ סקכפ טריו דימ "%קוקר יכג בירק
 רטכתפו סדחכ ןוותס סרכס: סימזכ דו בוסותס ןידכ * 9תומדקר 6מוקע ןוקת6
 ת6 ול ןתונ יכנס רומס ןכל ביתכד 6תימדקכוכמר סרתכ סוססכ סו םוסמ 'סולסב
 6תומרקכ( 6ק'גיטק טס ) 6תוטטק ורעתס סרתכ סוססכ \ םממ יתירכ * סול יתירכ
 סונטכ סומע 00ת סמ ותורכ "סונם יתורב תס ומ ןתומ יככס ביתכ ןקתתסד חתססו
 ןקתת יל 6סד ססזקת כ סיס ן6ריעז ןוותפמ ססר יעז סוויסכ דוי כסיתס ךכ ןיבכו
 ךורכ רמשוודו קיסכו רזענס ר ףת6 .סימע תולמס ססו (תימדקכ סקעתד סמ
 6מוו פסכ יסוי 'ר רמפ סכסת | *יסכק דוכסתס )ו סנטוס כני סמד 0נןקקר

 וכס 67 6מעד 6רדסד ןוגכ 5תונגכ 5סרטי) סרפכ) 0ד 6תמרפ ןקתתס ורופכ
 6וסס לכ 6כפו3ו0 ןסכמ "ל6רטי לע 6רפכמןרספוככד ןוסתתומד ןוגכו רדתסס
 ןוסירוסי *ע רעט :מד ןסמ לכו ןוכס יובופד רפכ סינפ ןוופ(ו\ סורסמד ורוסויד טכ רב
 'ןרסל וככ ונס תומ ורק( ןורוק ד מווכ דנו "מנע ןוסלד סווכוק ורובעמ ?יוקורכד
 לג רעטכמר לכו וסויכופ ןוסנ רפכתיוייפידכד ןוסדוכס לפ ןורעטביו מע ןיעמסיד
 ךתפטהו ךיוע רסו'מו6\ סלע זירכמ סכ וסיונע ןיעמה תופס וס 'ווקודכד ,וסדוכס
 < דרגו סומו ךירסו ערו סרו 'ותכ סולעו יזמויבווככ ןותומו 6%ד 5% דיע 6לו " רפוכת

 "ובו מדקס 35 תע לכב כו 56 ךוז!6 ןרסס 50 רכד סט 30/וי 'רלרא לו
 נט וככ*ל סוסנ סוט 36 סיכלוס סונקכס לכ רמסו חתפ ןיעממ ר

 6כלו יוק"ל ןוכויע וס3 תול ססד %נע יככ !ע (ססוית ןיעמס יכר רמ(: = *דגו
 6:ו ןומוונ ךוס ןוסורפמד ףתוערכ 6)כתס6) וסווכל ייוס 63) ןיעדו 61\ 6קבט 5
 6ןטס ,/ כקו 6כומח וסיולע פפר ?עוי (וסס יתוו 5 דע וסויתכזןמ ורעתמ

 ורע | | %
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 זנ : תומ ירהא

 תדיסס5 ןוסתזכו וסייע ור6ק 6עוולכ 6זורכו וסווממ סככטומ ףכודקפד טורס
 ות רע תרמוסו תורכמ רכע לכל ןינק תמסר 6תורוס .*[ונולו 6מוו לכב וסב
 ומפלב ןמפנ וכל = * 5 סרמ6נ כ5 רפת סכס רוסו ותפומ ייתפ וכס6ת סוסתפ
 ןוכומו חת = * סוכל רעתיד ן6מ תונו סינדופ ןוכרוד שמ תילו "יתכסמ ןווכ וקם
 ןסוור תל ןוסנכתו כל ימיכסו = * וסימוכמ תורו ופכתוד ןותווד יסרתב ורד
 ן6כמו = סרד סוססנ ית = *חתפו ריגסד ן6מ םכתשו 02) ( לשלק 6276) (ם )
 רעתו (ערכטו | *?סושמ סכלמ ותווד 0רד רעצ.6ד 6רדכ 6רר 00' 6) ססלסנו
 6:וו רסכו כיתכ ווק 6ת = * סנודב דעו סכטקמל יתו6 ועדי לכ יכ ביתכד (לעב
 לכו לעו .כותכד " סיממ לכו סכמוקו6 00 רסכ וטסק סימס סע ןכוכתו ןרעמ
 . "מנ בויפ ןיקפכ ןמתמד ומס סייח סכס (כוכמס כרדרפסבו = * נוטרס קלטו
 סיכ 60כ5 ןוזמד 6פיותו סכר 6כנ\6 טוסט כמיקו5 6ס) 6כ3מ ייפ ןורק6 ןוכו6נ
 6וסס 6כלתו *  רופס 6וס 6לכו טיח ןוכוסכ וומרמ עטכד 66 סויפ ץעורק6
 כיתמד ןיעיטכו ןומנו6 סשוורלו 6תכג ס6קט6) תוכר חסעכ ןיקימע ןונקכ קופ6 רסכ
 ןורתכ ןיטככתמו ןכטמתסו ןודגכ ןינקכ ןוכוסו * עטכ רסס ןומבנ וזרס וו ונע ועכמג
 ןוכוס לכ ןיקפכ ןמתמו = "רופסו זעוכו ןוכו וס) ןכורק ירת ןוכולו ןוכמס ןוקויק
 ן לוס וסלכו .* סנוע דוסו קורנו כיתכד ןקודכ ירקלד 6גרד דחכ ןומ ןוורסו ןינסכ
 [ סוכנוס סונתכס )כ דסס * 6תוכקר סמו וס) סי ירק67 רת6 סוסס) ןוטככתמו
 סיקמ ל כיתכ רתכו ןוביית לו ןיסספו 6ד רתסנ וטמ ףסד סעות י0) * וגו סיס
 סס * ןופלעל קופפ 65 6רסכ !וססד ןונכ *תכלנ סיכט סס סמ סיכלוס סי)קנסמ
 כמ קודכי6סכ תכל) * דוס) חככ ןומייק ןירת ןוכוס) סיכט רת6ן03 יסיבט
 ןורכסי ךיפס סלכ 6ד לעו *וכ קחס) תרכו סו ןתוול ןכיכתר סזר וכויסו ודופו ןפכרב
 ותע ירק6ד %תומורטמ סד .ידכד ותע 6 = יותע ןלמ *ותעב סנכס .תת)
 : ןמזתס 6ד רת(מ ןכותסד וסנכ *ןתע יססל ןסכסמ וסלכ ךכ ןינכו קודכד
 לכ וססד 6תעטכ חת * ףכמיקופד סמכ "וגוורכסו ךי36לכ כיע סכמ:קנ6 סד .ףורו
 636 ןודכ |פכרככ ןיקנע וסנכ ודחב ןומלע וסנכ סועע 6רכמתמנ ותע) ססכמ
 ןוכופד [6כרכ וחכתמס 55 ןמתד ונע ובווס ןימרגדכו >16תתו וסלעב תכת6
 סכתטס ל שכמו ףונעב ןורעתמ ןימוד ןידכ * 6רק6 סרטסמ תע טס 6קכוץולסב
 6רתכ רעתוה ןינכ (מסכד (די לע 00 ןולכו 03 6כרבתס) 0מלע וככ ןלעב דכו
 6תעס סוססכ 630 | *ןומלע וסלככ ןסכרכ וחכתסיו תיסורטמ ךרכתונ סוניד
 ןפמד ודו לע ךטק ןוכותו 6מלע וסב +0 סופ רע 97 ס)מ סכק יקק ססמ עבד
 ןפכרכ פרופ סולוכ 6סד ךיפש ןרספ 55 רכדי רמו6 תפ )וספק ל ןפכרכתמ
 םרקס ל קע כב 6כו 50 ךוסס ןרס6 0 רכד סמ < = רמאך | *6תתו 93ועל
 עכתוקנו ןפכרכ 9סכתמסלו ןווער 6סכתסס סכק יעק תיס ןיכמז סכ6ר6 * "גו
 מנעכ ןורעתמ ןויצק ןימודו ןכמדזמ +3 ןסכרכו וסכתסל 63 ןוופרד ןוכמזנו ותועב
 6נודד 6תסכ תוס ןוכמוו * סכתטל ףויפרד ףתסכ תוס ןיבמז חת * ונת סכורד ןיכמזה
 6ווערד ופרוב תיש ןוכמז = *(ונתו פכתמ6 סבודר 6תטכ תופןוממו\ * תכתס6

 קכתעה 5% 5 - כ  ק |



 .תומ ירחא

 :יכטב תוס ןמלו = = * )כ לע ןוולתו ופכתס6 ןיכורל :תרוב תו6ןובמוו "וסכ חרת
 . סווערד ימווכ תו ןוממזו "'ןקנעב ןסכתממ ןיסורר וכסכ תו ןיממזו ךסכתסו: ןווערד

 פסו 'ןפכתשמו ןוונת ןוכורר יקווכ קוס ןוכמזו * ספסבתס 6מלעו סמלעב ופכתט
 ו וטרד סיתכו .' לגו ךנ יתלפת וכו בותכו י"גו ץפס לכל עו בותכ רבו * ותע+ב
 ספרכ'ו קוקרמ כיתכו  סרככ תותעל סולעת ןופרכ רמעת ו סמכ כותכו .ולכזסכ
 מרקס  תעלככ 6כו50ו כבכ *ווסרוק לכנ וו בורק כיתכד כורק וסיסד ןיכומזמ :ול
 רסז60 סלק 6ת6 סכסנ *י67%6וסיכסו ותעכ סנט סכמוקו6 60 רע6 םכ * רבו
 = 6רכחל יעטו 05 כבכ 6פודי תפ י6ס סר ווככ יעטד סבוח 0/ססכ יעטי לד ןרססכ
 ןדיע ימפיד בעס רמונכ * םרקס 36 תע לכב כו לו רסס > ףכלמ כג סרח6 תע
 6מדקל סו כר סוכ דוחו 05 יודוכ רסמתיו 6מ5ע 6נסכת(נ רסס 6דיכ רסמתסד
 ו ( ךכ ןינכ עודו תע יפס 607 סלקל קיפ כרקל 5פ ) ךכ וכובכו סוס דח ימפנ 000 7
 * םדקס %ןרסס לכי תפוכ  תסוכ * ועו סקכ ערכמכ יעב וו = םדקס ל תע לככ כו
 6כי60926 םדקס 50 לועוו סממכ 6מימרד וססכוטמכ תדיחסד תע 6וסי6סד
 (מונוב סיקוס סלט +6 ותעב ספו סמע לכס ת6 כותכיסוו רס 6כ6ת *תע לככ
 לכס ת0 ייסדו 6וס וכסוותעב ספי סטע לכס ת6 (כוכתר סוס יכסו םידק(%טסכ מ
 6רפלכ 63 שמ ותעב וסווכיכ ןינרסס ןוכרעתו 65ו סדכ 0 ותעכ ספו סמע "י6דו
 סמכ תסזכ ועו סמכ לכ6 םדקס 56 תע לכב כו 50) ןרס(3 0תורסו6 ךכ וכוגכ
 < סוכ6ועק בותו טוס רועל יבר = י םדקס ל ןרס6 כו תסזכ כותכר סכמיקוסד
 = ןתרכ6סו ותכד סעכ 9% ודכ0ינ סמ "לסקס ךוקע ודכ וו םרקד 6תםיכככ כיתכ 5
 = ןמופכ דיכ6 וסב בותכ 637 ןרספ וכב ןוכו₪ וכסמ סר יסמע כרקמ 6יסס טפכס 6
 = .וכרב6 וכלכ ונדב ומעוב ןס כיתכו * לסקס ךותמ ודכ(ונ וסכ''תכד פרוד 6תסימכד
 == ןופו ו6דו ודיכ6תסד ןוטמחו ןת6ק ןימסוכ תרטק וכירקסד ןוכוספ 5
 = םדקס 36 ןרס6 סבו תלזב כותכו" םדקס 39 תע לככ סכו סו כותכ לס יודוכ(תס
 רמתס 60 רזע< ר 56 ' לופוו סכמז סמכ בותכ 03100 תע לכב סבו ל\ רמסד ןווכ
 6סו 5כס 6רסז6) 6עכ יומככ וכ6פד סמ לע לכ0 *וכסכ ועדו וס סכמזו סוס דח סמו
 ןוולע לכו ןוככרק לכ חת = "(מועב סל במויתףל ןיגכו סכריכס יכס (יססו לס 'ת6
 ב'גכו סלכמ לולפמ רוטקד * תרטק ססד סקכ 6סומ סנס 5920 *סכקד 60 6קווכ
 ןיככרק ר6פכ 6שכיככ לכ וטכעת 03 כ'גכו 6 סו וסיחלכ ובכ ובל סיל ןיגעמ וס
 ירק רעו כמ רותו רטקת סו רטק פס כס סכקד כחלופ לכד תרטקכ וכ ןוולעו
 6רק י6ס גו סיכוט ךיכמס םורל םרדו חתפ סל כל חתמו רטקו ןממ קת 6 6 רטק
 סמוכפו 6ולעמו קיקד וסוסד 'רטקד סור" חור י6מ * חור * פוס וכסו סיכ כנכתסס
 < 6דכ ףד ורעתס (עובז ונקכד וכר חממ 6וססכ רט תכ תיר סוסס קומס דכו י6לכמ
 [רת( ןודכו "כוט ךוכממ סורג 6לכ'רסכ6) [5כט ןמיסמ ןומס ןודכו 'דסכ ורטקת(ו
 תומלע כש ךמט קרות ןמס דסס 'םידק טמפ ןורקסד ןיגרד ןומ'כ גרד גרדק סמ
 'ומלע לע 6לכ ךוכסס ומנע כע ד טפט לקלוע וטלע מיקו פר מכ וקלע סמ "ךובס%
 חזו סתיכל ףרט ןתתו 0רכ "ומנע וס 'ותכ סכס לוממס כרד רעסכו ' ד לכו רימ

 סיתורעב)



 .₪-------, | הדטעש
 'ףסכרכ ןפכ טס ןץתמוךמק למזלו ךמס כרכל ךוכס6'ומלע יכנס סיתורעב" טותורעמ |

 "ומנע מ6ד ןסמ 6וס רופפ ךוכסלומלע כע ל -ו6תתו סלע כרכ קמו סת וסנכב
 6םשמכ רטקת6 רטק יסד ןיגכו  ןמסכת6'יכודד ןוסורסמ לד סנמכ סר ךוכס6
 כ6ו תרטקכ ףכ6וכ במס *ןוומעווככרק לכע סבקד סומק כסחת0' רותו )ועד
 לכו 056 ךוכס6 תומנע ןכ לע 6דכ סכורכ = * ובו סנורכ ךירס6 ימכטמ = 0תסמכ
 וירד ךיס וכסיכס = * ןימתיכ 6סד וככשמ 6ר לעו ןדיפס וכ וסלכ טד ןיםכ6
 וסנכ סכסת | * ןוסונכ6 וסנכו כס ךכ סחקםכו סלינכ יורד6כ 6כלמ וכ לועוו סו
 ןודכ 6ורס 6 (סודו ןסדמ וסלכ 0כרכתמו תסרפ ל6רטי תסככד ?תעסכ ןי6
 46 :קרפכס נע סר ןכעב וכ "ץר6ס לגתו סוזטס ותמטוכיתכ ד לעו * סוקלפב
 םנרביופסדו רפכ ךפמ סכומתו * ןוסורקיכ ועכ ס5קד (יוקודכ ןומו6 ןי6כז סדוסו
 וסוש געוו ביתכד  סופיד לע וסול כוכר ספק וס נטק רכ סולוד 6וסוס לע כוכר
 סכקו * תרפכס נע ס0ר6 ןנעכ וכ .תועו סו םותכ 99 לכס = רנו סימסס סרעסב
 ספר6 ןכעכ וכ "סמק ןכעס ךותכ * ןכעס ךותכ ססמ סכיו דס " סוכ סמל סונווע
 כותכ) = ןטע\ סמוי ןכע סוסרקמ לעו ןוונ רסןוכמ לכ לע'וו 0רכו רסס תרפכס לע
 תרפכס :ע סר ןכעכ *ןכעס'ו\ דרווותכד י60 סבתו * סומנו ןכסמס לע "י ןכע וכ
 6כ6תוי ןוכתו ת6 לע סוכורכ כיקוסד סמכ וכורכ ןומול ןסרס ווסד רת6 לכ6ת
 ןומו6 סכלמד 6סודק וסוונע ינגת ד 0תעפב וסויפדגכ 6סכ סופרת (עווכ ןיכמו ב
 וקוופרב ןיטימק רתכל * סתרופכ לע ןוופחו ןומ ןיסרפו וסייפלב ןיקלס וסוימלבמ
 סלעוכ סופככ ופרופ סיבורכס ויסו 6לכ (וסייפינכ ךול ןיופסכו 6 ) וסיופדבכ ןוזקסכל
 ןפדמו ומווס גוט ( תפוכ 6ס ) תסכ (סד סיכוכס 6ו סוככוס * יפורפ סו וטרופ
 בו ת6וכ םיתכו -תרפכסלע ס(יר6 ןכעב וכ סכס סעב סמ 6306 ר6 *(תכיכסכ
 דכו תוסכ סוס ככע 096 -36ע סוסד ףתעמכ %תכוכסנ וקח 6 6כסכ 6ס) ' ןרס6
 6תריס ירמלווס) ישקסו ןוכורכד וסוופדב ןירעתמו תרפכ 160 לע 6טמ תוחכ סוס
 וקלס דכ יפס < סודפפ לכ לע 6וס 6רומו 76 )סו "ו לודב וכ ורמ6 6תרימ סמו
 לכ + ספע בוקס ו סופ56 סומעס ור96כ וכ ירמ6 וסל ןיסרפר 0תעסכ * ןסויפדב
 ןודו קדככ לכת טופסו  "ץרסס ת6 טופסל 6כוכ יו יכפל ירוזל (תרופכ לע ןויפמ
 טירתטכ תרטק יוס ןודכ 9פדקמכ 6כסכ עמט סוס ןוס?קו * סירמוקכ 5
 ורויו ןותסכו ןוקלס סווכורכ ופדבד ןוסלקו לכ ךרכתיד ןינכ ןווכת6ד סעכ ןווכת6)
 ןוסלקד ללו = "ףקווד סוככוס "סוככוס רטס וסל יק:פו 0תרופכל ןויפחמ 6תרוס
 סירמומכ וסק *ורסיקכ סומו65 ןידו יסני'ר קס 'רגוליק ת6עקססו לכ \ עת
 ןודו 5ד לעו -ו5דו סירפימ כקומו רכד ןיכורכ ןורת סלכ08 " ךוכס( סורסופ לכ
 רכדיו סוכורכס וכט ןיכמ >1ו30 רבלמ לוקס תל עמשו ביתכ) ."סורשומב סומוסל
 ו! 6כקומנ רכד סכת<6 69ד רתס לככד (ספילוס ןפכמ רמ6 קסני ר | 6
 וס רפוו קידנ כותכ ןכונתו  -ךיכפ ת6 סורסו וכמו רסס %תבוכמ יפ0 יממ) י6דכ
 *סורפומ תנכוכ סת6 כיתכ וסוי'עו 6כקמו רכד סוכורכ סכס )5 קונו רכד
 < = *(למוקוק סו נוח6 56 םו5 ססימפ) ךכ וסיגכו -סורסוקכ סיעו9) ןודו
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 פרד סויק) ות6 (רטענ 6ענע כורכ סוס דס (נעז יס ררח< | אינה
 לכ ימחמל לוז 6 סנסל וס!קכמ6 י 6וורכס ר6ט) סוקופ 'רו פיי ר

 כס סועכ סמנ בוט סע סנס תולעמס רוס רקס חת ןוג סעפד]ןווכ רוסו ןכ םסמפ
 נוסד 6תעסכ ויחס 5 םיס ססוטפו 6לכ "דחו סב סיח6 תכס יסמ " דפו סג סי6
 6רוכד רדסמ .דכו .'סיעכ סמו כוט סט בותכ .ןופכ6כ ןיפכ6 ןופונסמ דקכ ד
 טפסמ 63 = טפסמ לכ ספסכ םו\ יתכ טד סכוונכ' 6קלעב יו) 6כסוכ ןפ וומכ6
 טפשמ דכו *6ד 6)ב 6ד לוז סלד ךססכ ןוכמ טפסמו ןדנ בותכו = דו ביתכ
 ןותסד סכוממ 9תססו * טעממ 65כ ספסכ סו כיתכ ןידכ מלל וגו קדבמ קסרתמ
 6מוו י6סד וכות וסכב ןותות6 דיס רמ6-6כקוכב 6ורס 03 6רוכדד לע ןותות6
 :וסכג ורס ןותותס סתורוסל וסו" ןופכסכ ןופכ6 ירטמפ 0נכ רדסתור (כלכתסס
 6וירכח רלט כח רטכל ןכמ דח טיקתמו" רמד יגל מות <ק כל סוג ומס
 סלטורו תומכ סוסכו וכ סרוסס רמ6ו תתפינז6 ווסד דע "רמד סועקנ כוקכ ןכסו
 (תורוס ודוקפכ יכטסולכו סתונגכ יס סרופס סלק ועק :6רמו תסככ סרמ6 * וגו
 ( כו 6פ) טרוטק וככ ןוכוטד רדקופסלכ -ןופ יקכט 5ל-סתומנכ 50רפול גס
 וכרמל סוס וזוס 6וססכ ספ5ס תועוריכ 6דלכ סעו 6רודת וסויפכס ורדקת6ד
 ןונכ תרחרסס וכ6מ פל "תרסרחמ וכסמ וכו6רת 56- *סעיבוכ סומט סטומ ביתכד
 ןומו6 סמ לסרט = תוסז סדכ מ 6רסכ6ל *םמס יכלכתסס 607 טוס יכתפזסמ
 960 לע ןיסורת ןכממ ןוכרבר ןומ6 ימלוככ ןוכסןסמ * וכ ורסכ ימס וככ ןורמס
 = ןר6 סומסמ ךוטס דכו "וגו ץר6 סיטממךולטס 6לכ םקמ ומס כב 6ד = *ןומע
 יסדו ימ6 וככ ןכונתו "יתרטב סלולס ומרכר ןינכ טמ *סימרכס ת6-סרטוכ ינומס
 ותופס כנתתוביתכר (כמוקוסד סמכ סומסמ ץר% ודעת( דכ רקולכ ונע ומכתסס
 דפו סנכמוקוס קו דפו סב וח6 קכס ועכ סמו כוט סמ סכסיסדו קת 6 6כסו קוקרמ
 = ףכד 6)ועלד ןומוסלכ 69036%סב סיתכה ןווכ "5)ככ סוק6 תבס "תו סנ ף5\ לכ
 וכוס ןופ6 = *'וגו סועכ סמו בוט סמ סנס 67 * סכתשס רת6 (וססכ 6תוכטלוס
 ןווחת6 6תומרקב- 6ד ןמ 6ד ןטרפתמ 6לו 6דחכ ןיכתוןמו6ד 6תעסב סוורכמ
 וסמ סכק + וחסד 6תומוחרכ רתבל = 675 6ד סנטקנ ועכד סכרק יחונמ ורכוב
 69ו - תכוכט ןוסמע 633203 סנ דחו סג סיח6 תכס סיענ סאו כוט סמ סנס רמוס
 םו6'ו16כו ורכדכז6 דלס :וסכודמו סו5 ספוכו וסוולולקל תוכס סכקד 636דוע
 סמכ 6כסד סיורכס ןות6ו * וגו וומפנ ןורכז רפסכ כתכוו עמסיו ו כשקיו וסעב 6
 רע 6ד ןמ סד ןוטרפתת 63 00:ס)ו ןסבט = + ףכד תמדקמ 6תימדקכ ןותווסד
 ןעמל דטס = :6מלפב 6מלס ןוככונכ סכתסוו סנמוכוילע ירקיו ןוכטע ידס סכקד
 .פכי רוסו ןכ ססכפ ר וכל וטמ יל ווסד דע +ול15 -ךכ סולט סכ סרכד0 וערו וס
 יסרעד ילקוט וס) ןיהתס יקנופסלכז 6תכוכט 9קסספ (כיכז רמ6 סיקטכו םפכפ ר
 "ר רמ6 | "וכותוו ןוס) רכע6וכס יעכ 65 תורו ןועטס ר ר6 * 6טנוקד ורוטפק
 ןוכו ₪ 6וולגת"כ וו:מ לכ שכ טד סל סתירוטד סורל ענו טכ-לוכוכ 00 דע םסכפ
 סכתס6 5 6סד (ניעמ לוח 05 *ןומ רמילכ 6תתו סלועע לותב 007 רכב וסוח
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 סורכ רזפ36 03 סררמ5 = *סנעומכמ לופד 00ד סורסכ תת לוחר 0) * סיב
 רועלס ר סק = "סיורכק רלטו ספכמ'רד וכב) 0תדמ סלט מיפו ךמניקכ סוק רע
 סלכתססנ תו רק יסס = וגו ןרט6ומב וכט תומ ירק סממ לוו רכדונ רמס) חתפ
 ןרסק 96רכר ספמ ל6רו רמסיו סירתכ םיתכ 0סד *וסוס 6רותוד וזחת(ד סיב
 סמל "ו רכדיו בותכר 5וס יפמ 6נופפר סרק 60 6תטרפד סורוס ן6כמ * ךוח6
 תרטק בסו סכקד ףתעסכ 030 * סממ 36 יו רמסונ רתכל\ "סי3 רמסד וס ו6מ
 יבס6 ןרס6ד ןינכ טמ .>0רח5 םכ רכיויוחכ סיכ םמתסו 6)ד ףעכ ןרסס) ןיעסוכ
 6נועכ קנס ינסו ךדו לע ףמנעכ פנס ססנססנ יעכ 6 סכק ₪ *6מ)עכ ₪
 כ רכ סיכ םזיתמו 65 ךויסכו "סטנו ןפכמ ךדוכ רוסמ 6סו ןומסוכ תרטק ₪
 סלמו וס) רטתס6 לנד סמ 6כרק6) ןוסוכסדויקכ ומידק6 סוסיכס) בלכ * סרחס6
 סוס) 67 6תועט ןו) סרג ]66 רטכסש סנס סמל (כת) \ סוכ ועטל [!03 סירג 7
 סתכרקכ סול רמס סמו ןרס6 וככ כס תומררחס ספמ לו רבדונ בותכ סמ * ביטע
 וס) מרב ד סממל סמק למ = סתכרקכ 96 כיתכ 6) סכורקסכ ותומיו רו ונפל
 05 סתו6 ."סתוס סנכ 05 רט6 ביתכד וכויס) סכ ועטו ןוסוב ויפכ סתעמ וקחרד
 ומרג ןוסנכס ווחכ סתעמ וקיפדד לע ןרס וככ ןירת סמו = סוכ ןרסקל לכ וכ
 6ת <סוקכו סכ תחי לע ורכס רסטו סקכפרו 030 כבל 0כ0 +ךכ לכ וסוומרבל
 סמנסל5 ותטמ סכס רקס חתפ ןועמס | יביב = יסוכרכו סיקטכ םחמפ וכר
 ףכנמד סרקו וסרוכ ד ותטמ סמ " סמלטלפ וקטע סכס * וגו סל כוכס וכוכב יפמ
 סוסמ = * סוס סילוד לכ 6056 וד סכלמ סקלשלס * סנעב כל סכ תטכ וכ כותכד
 ןיתס *פ ) סרוכד סנופ ןותמ סויפק 6נודמ 6סרטסכ ןדמ(תסד סל כוכס סירוכב
 סו5קסמ "ספיקת כרקד (ככס סוכומק * וסכ םכלתס רעכ סוססד ( ץייטק יכויו ןוכייומ
 6רוכ יטסל 4%0 ןיעכסכ ( יופילקב 9 ) וופילגכ 0רס6תמד 6פוסת 6רוכד ירעוב
 ט6לע סרוכנ ףיססד ןפיקת ןרוכנ ןונוסמ ןווטקוכוויז וכווזמ ןותס ןוכוס) לכ67
 סנוכ דועכ סקתו סכ כיתכ סמ 6סרע ו6סכ סנטתו )קרסו ורוכנמ דסס סכקד
 65כ ףרט וסמ + סתוכל ףרט ןתתו (%נידד 'רטס %ס ) סכימוד 6רטסמ סקכו לכ
 סכוד דכעמל רת 6 נכב ןוכומז רמסנמ ודמלמ ברח יז םלכ דס" לוכט ןוסו ףרטו
 "בוכנךרי לע ךכרמ רוגס "דכ וכרו לעוכרמ םו6 * )ו סככוד ורע ןורק6נ
 6ר לכ רול תונונב דחפמ לכ6> וכו סכסובד סדחפמ סומקופ 60 תולונכ דחפמ
 :ו9 סוס קמנולקפו 6דכ רחפ ורקסד רת6 סוססמ ירחפמ ןילטכ רתס ן6מ
 6כוד .דכעמל ןודלפתמ ןוכוסד ןממוכ תונולכ * קחנו ויכ6 דחפב כקעו עכטוו
 בותכ 6ד לעו סמ קחו סלטס תופס לכו דטס * וסחקתו סדמ סמ[ כיתכ (כ6תו
 קפרממ רפוס תויכסכ סתוס סדכ * ובו ןוכלסי תויכס סמ ' וגורדו כתרו לודנ סוס הז
 דו לע סמפ) סיכת ."%טירד סנועמו ספומד 6םורמ *וסדו קסרממ :סמחל סוכת
 5 כ6ת >ןכ קחס) תרכוסז ןתיול רסס כב ודח ןירכ דחכ ןגוודזמ רכ ןקורנד
 יןורכב ןוכופד פרטס יססמ ןדח6ת6 תומטלומל וכ6ח ןיסירת ורסמ סמ מוחו
 . סכיפס תוסת ןונול סווכיכת ןכרכר ןיחתפמ עכר ל רעכ ורסד (וטסד וודיכ
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 | פכר 6 וסלכ ןכו' 6ד 6רטס) לוס 6רנ ד סרמס) ליו6 ד ןיונ טכר 05 סכר %מו
 = ססומפ סד6 וכנפ ססינפ תומדו כיתכ דפכ ןלינכתס רכו וסכ ןוווחתס ןיפכ/יד וזו
 < .ןופורבמ ןורתו ןיטספו ןיקנסירת ליעל דחכ ןנינכ ורטיז ופלו יכרכר וכ6 6נכד
 ויקטמ מנו לככ ( ןיקנסו ןיפפכ ןיליטט ןיפ5 שס ) ןיפ עו ןיקלפ ןירוט 636 *  וסיידוכ
 ןדקסתסד ןונוסנ סככזומ תופ רסס קמונ ןיקלסנ סכמ ורקעתל רתכל 6שו וסל
 < 6רפסל סזר 6וס סדו סער6וננסמ ןורקסד מו לכ ןיקני ןונכ ןורת * 6סרעסכ
 רמ6ל םרח סוננרמ סוטכס סיכפ סוטסס | ןוכ ןכ עטוסו תלםינ ביתכד 6תועימנד
 6כטסמ ןקמי ןופ6ו 5 ) 003בר תוחתכ תוככ ןורת 6סרכס סרטמ תוחתמ ןיקסו ןונסו
 סדסס תוככ 0 סיד)סס ימכ וסרוו בותכ ד לעו ( 6סתוסתב תנכ ןירפ לס רכ 7
 16 בותכר ןכונתר לוס 6דו %סרע סוססד ( ירפיטנ ים ) ופרטכ ןרק לתל ןומ6ו
 טרסוד 6כמובו (כד תיטדקמ )ו סכסכת 15 = ךנתס 36 תוכוז סימכ םיתס סכלכת
 "יסדו וכ ולסמ סוטכו 3לועמ ויפבמ ומע בותכ סמ ס5ק רתבמ לדק ןורלס6 6תתנ
 ןוסכמ סלועו 6דרווכ יקמוס 1: שמו וכומ ןוכ ןינדבמד ןופבע ןועכס 05600 לדיכ
 6וכ 6כטינד ורלמ ססרעטכ ןויפחת0 וכנכו תיחכו קילסד רותו קוס דח (ופבע
 דוח6ד 6פרט חכסוד דע ירכט לע 0ן)דמ ןורוט לע ץפקמ דוכעת( וינס תופכ דכ
 סל ןוכמומד 36רסי ןוכו6 ןופכו = כט) סוכמול רזחתסו ךיכמ ןידכ = לוכוינ ירפוטב
 ירסק ןיסלט דכ 6כר 6מוסתד סכקוככ לווע ( סילקכב 5 ) סירת סל רדסססיפרט
 וסר סוכרתוסד ןיסלע ןותס ןוכוסד וסירחוס 0ככטוס ןומ וכד ןיפויסו ןופמרד
 ןכות6 סיכמו 6)יעג 5סרע וססד ןירטס לככ ןימויק ןונכר שכרו ןופל6 550 6סרט
 סמכ ןיקפכ וסנכ תוחתמ ןומוקו( סיעק וקלכ ןימנפ סו ומול סיכעו לס ) סיפק וסנכ
 ימככתמו רפוסור6מ ועקתד דע 6מלעכ ןיט סטו ןותסכו (ככסוס ןופ תוך 8%
 ירטס עכרסכ ןדיפס יסונגר סרע סדן לינכ םרע ד ןדיפסירפוטד ןסוזב וכסנ
 < ב60 !עו !עעמ םיממכ 6תתל סכתשסו סנוע) סכתש6ר ס0)כב ןו3סע 00כ מנע
 > ססרע 160 סמוסרו תתנו 6ליעל סנכל כומזד ןובכ סנסיסמ "סכס יתכ סר עו תחתומכ
 ומ 6בווכ) עב סססכ ךכ יכיבכ " ס!ווק ןיכ 6מיפר סלכד סכוכר ירקתס דס ככ
 < כו תסוב בותכ ןכוסת סד עו = *6דקיל עבד רת סמ סמיר סוטמ פול ליעל
 6007 םכ רכ ועכרת6וססמ ' סורת סטנד 6כרק! יעכ וקסכ + טדקס 56 ןרס6
 16 רמונכ + סתירמחנ וכוכו דומ תסז וליכזי מכפ ול ביתכ סר לעו " סכק יחקמ
 -.ןונווח וכ ןונו6 לכ סמק וכמתס ךיסו סניק ןיכ תסז'דופל ךוס לסכ יככ ןולכתסי
 69ו ןוסודכוע ןורמתסוו סתורס כ וכוכו דו סיכוומ ןמ ערפת כ 6כסנופב ןרוקסו
 90 :ס9 רוטנו 6תירופף!ומל יכזר םכ רכלכ םרסות : 5סודק סכלמ ומ ןוכוקו
 ןמו יסוככ ןמו סיכמודעתו לד סונוד מייק נע ווק סוזיע רזגו סכרב) סי רוטנ תז
 6וורכמל םח6 ונכ5ד דע לכומל וכתו"וגו תוס יתורכ תסזוסלו רסס יתלענ יסוככ וכ
 :םפנפ וכרד סומקנ ףרותפ גע ףתורו6ד תדק סנט סקול דחו דק לכ
 רכד ףעו ת6 תועג תערל סודועל ןוספ יל ןפכ סור36 ו" רמו סיקוקיכר רתפ

 וס יו לכו וסכוערת וס ךורכ ףפדוקד לרסי ןוכו6 (וסכו = גגו
\ 
\ 
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 = לכד * סתורוסב וכוד ןונכ סטול 6מסכ 96רמי ודופ6 סמכנ 6פודק עס קלגק ןס)

 6לכד (תומונט םדק ומ רמד סיזמק ןכוכתו = "ספקכ סוכ וכז תירוסכ וכזל סמ
 תקו לסל וטמד דע רבע לכנ ןונחכו ןיעוכומ ןוחפכ רתס ו6סמ\ 0639 סוזכמ ורק
 סטכמ ורקפו טדק ורק (כרכתל דכ תו וקסו *סמודק סמור רעת 07 רתסמו

 וזר סנט ןורטתמו ןוקפכ דכו סנוענד םדק סוססמ חור רמונכ טקס חור סול סרק
 ורת ןומיס3 טוד תוכר סוס דונכד תעסכו *טרקס ןופ) ורקתס ןידכ סתורו6
 6וססל דוסו ירקלד לגרד לוססכ ןמתוו קוככ דכו *ןות טככתלףקבכ ןורקסד ץומווק
 ,, \ סיכוינע וטודק ןוכו6נ 6רעתל קופכו סידומל ןוסל ירק כ ןודכ -סרועז סמכמ
 סכק ו *רכד ףעי ת6 תוכ3 תער) סמלו * סודומל ןוט) ו ןתכ בוד)ס'וו בותכןודכ
 6ימנת סב יונמ לכ ךכ ןובכ לוע סלוע) סוג קיסר דועו שר 6סודק'יטוכל וס בס
 זחתפ | :תודוחכ סנו ססרמו וכרבדק סכ לס ספ כינכ סט * ןויסכק6 6 ורתת6
 סמל ןוכו ברוח ןוכ סולם יסיו ו רכד רססכ סמ%:) סקכס ןתכ'וו רמ6ו ססוו יבר

 6רסוס סמוק סכנמ סעלסדוומווכ ןכינתד סוס 9ד סמ:ס) קזיכח ןתכ לוו = "וגז
 ןוכ סופט וסינ -ך) ןותכ עדמסנ סמכתס רמש תלד מכ ו רכד רטלכ *תומלססב
 פסו סמלס3 סמכמ ןתמ "וו ןכוסת כס 30 = י6ס) :6ס ןיב סו זכו טמלס ןוכוסרומ
 תופכר דכע סומלסד ףתומדקב פסב סל סוקו6 וסוי ררמס ס) סוקו6 יפקכ סמכמ
 רכע רוכ ךלמ סרופ סוכתד 'ובו תכמו סוד כפומ רחס טוסד גרד וסט סריחל
 סונוד)סו חטיע 6וססמ תופכד סותמכסב סי דכע (תססע]מד רתב :דומ6 סירב
 סדוסו 'ר רמס קמכו ב רמ6 ןכומת) "\סמלס ןיכו סריפ ןוכ סולמ וסו) ךכ ןינכו סעלמל
 פככ ןוקתפ סי רדסו סיקלסו סכסינד ןורודמ סעכטסופ תיכו סדופ דק סי) רדמד
 פככ 6רפסל 5 תורי סימל ןכיכתו *סל 3 סונ ודוסו ררססד דעסודיכ (עווו וי
 69 וככ לכ לע סורדכ טולס וסחוו ןכ ןועקמ רו סותימכתב טולס 6לככ כבבו יוהטס
 *( סיצע ןיטלפ 2155 = סומע 63069 656 ןוקלס 63 ןינרדכ ןיקנםד ןוכמו5 3
 .תסכס 63 וכד ותכוו" וגו סנרדמס רתסכ ע!ססייונסכ יתנו רמסניס" כ  חתפ

 יענססייוגחכ *ןימנענ סוס ךירכ סטדוק) תקבס 63 וכ ךכ *ןומלעל בוז ןכ
 ןועומנס םק ןולל | -סנרדמס רתסב = * ןוד מגע (סווכב ותכתסמ לר חת ןילפ
 6וס ךירכ טז לוק ןידכ ' ןימנעל וקויכמ ודע 6 65 תכוכטה *סכק ינמד ןודופת ןוטכד

 תולד כרע ךלוק וכ ךנוק 6 יכעימטס ךוסרמ תס יכיסרסרסו ו5ד סכינכ עכתמ |
 יןיסעתמד ןונוס לכ סכתו"5תורולב יחסעתמד ןוניסד 690 6% ליעל עמתסוי 6)ק
 9כתסמנ וו לכ וסכ עפעתפמ ס5קו ספק יו )ועל קסחתס ןוסיכקויד 9תורוסכ
 בותכ ןידּכ "סכק ומק קינסד דע ןיעוקר ןוכיפלכ עקכו קילס כד סלק סוסו וסכ
 סולקו" על +: ליעל ןועמס ל 6כקווד קקפ סלק 6תססו סולט ךס רוקו כרע ךווק וכ
 וסנככ סיב רטעתפ סוס ךירכ דוקר דע 6שדס 6רתכב סרטעתמו %קלס לכ
 ירפפתל ךנ רס6לרסו סת ירכעול רטפונבותכ סילע * סיכ קכתזמו' ןומלע
 סיספסמ | > וגו תווסנ רמו: ומש רקכ לוס כככ טיספ סי רקסנ שייק מכ | ות

 ףע ןומ בירתו ימנע ורסכ סוס )עי סכס סרכ 03 רע ןכיכתד וכווס רככ
 סמקל ו

/ / 

/ 



 , תומ ירחא

 ףכוקתב 6וס ןקתת 6 ןודכ 'תורוסכ ךילמ6ו 6מלפ +סורכומנ טותופרכ קיל סכקד
 = (סוסומק סוס ס (לקלע יססכ חכתםסד י6מ לכו 6מנע 50 סרכו וורטעכ רטעתמ
 6רדו סרד לככ וקכתמ6ד יפגע ירסד ןומוס לכ סכ6תו * סימק ןקתתסו סימה קילמ
 ןוכוס לכ ונפס כ6תיכסו * ןוסיכקנודכ .סיעק ומווק וס חס זמנעכ ןותוו נד רע
 | .6נקווד לוססכ סעיקרכ סימס ןפילג וספכ 0מלעל ןותסי 6: רע 5סכ יסכר ןיתוסכ
 = *קנעל ןותוו 6 דע ועדו לכ סמלע רססכ ןיפנופל סמ כו * מנע יטסכ ןוכיסר סו
 ןומת ופ6 0ימלע יססכ ןוסכו ןיפכתשמ לד ןומוס לכו "טוטק וסכז ןומוסכ 50 כומתה
 ןיתזכו תעמ ןיקחדו כר מוסתר סכקוככ ןינסעו 6וס ךירכ פד! יטקמ ןוקסרתמ
 ווסךכ 6מנע וססכ לדיק ימק ןומיפד סוקכ כפיל (ס ןוספד 6תעסכ סוססו *9נלעב
 ןוכסתססו ןיט סטו ןימז6\ סונ ןמר ןול כסוד מיד 6ככוק 6וססו נעל ןותיו 03 דע
 6 נעל ותפסו סתעס ןיקחדו ןומתמ ןוסקנוק ניטכו 60ר מוסתר לכקוכ 6וססכ
 סע רטס סמק סילוד 6קנומ 6וסס ליטכ סוס סור6ק ומק (תכויתכ וכתו רתכל בז
 וסוותווכ שרטוב ומבתפס 6ל ןרסש יככוזק (ת"'וגו תווס) רטסנומש לרקכ רככ סיסמ
 *ותומ 6טודק סכ%מ ומה ועטד לעו "36רפו וככ ונוס ןורקס ןומולו ןרס<ו ספט רכ
 ופיפסו 6לכב דסח דכע סככד ןותוכתמר סזרכ ןכוכת 6 ןונ פדכו( סעב סלק וכו
 :תוכו ילעמ ודוכ6תס ןוכופר דס טוס י6כז ונסו ןו 6דכו63 יעב 65 מנע יעיסרב
 ודיכסתס ךוס ןוכיסנ -ומכ יכס סטמר'תוכז * סוס 63 ןוסוכ6ד"תוכז * סיס ן6) ןוסלוד
 "ג ןוסיערב דקות לג ןוסניד 6רקו נע םק סכקד 6מודק סכוכובמ (ספימוס יכס 6
 ןכ רועלקו כותכ ןרסס וכ ותומ 65 דע חתו :סכמוקנק 6סו ודוכתס 2 ןוסתו כו

 ככ וסל רטסו דטס שמוע קת( ןומז סוסד םחכפד סוקטורק6 נול קל ןרס6
 ןסממכ ןורקסו נועל וכקתתס וסנכ 6לעכ ןותוו 03 דע טוטק ילכו גסלכ לכ תויסיס
 סומע קמתטסו ספק ומה ןמדז6 סוס 6מלע סכק 6רכד וי ןמ ופני ןכ ןועקס רו
 וכ טד ךמ6ו ספק 6ד ךיכ6' ךמסו ךיכס חמםו קכ סינע 6תתו סנועלסיקנופ סכזו
 שוורכק סומו סט = ופור ןתכודרכ וכסמכ ךנמסס רערמו 5כ0ר | חתמ

 ודרכ ל5רסו) 6תורו6 בסוע) וכוסד ףרוטכ ןומזו קכתמ6 ס'כקד 6תעסב
 .רמ6 לכ וכמו ןירד ורד) ןסוינע ןיבסו סיפקד כט חור וקילסו נכסי 39רםו וחור ןתב
 יתורו6 60כק) סממ קינסד דועכ וכסמכ ךללסס דע רח רכד 'עמסכו עב וו רכד
 וסוונע רטעתומ סוסד 6כט פור וסט וקכס לרמי ןוככס וח ירתכ ןקתתסו סכקמ
 םותכ יזח 6ת * 6וס סתמכפר 6ורכ 6רק יט "תמס "9רפו ךיד)ס סנס לגעל ורמסו
 'ומע יגוודומד 6תפמב וורטסכ טטפתק (סרסכ יס ןנס ת6 תוקמסנ ןדעמ %כו' רסכו
 6 כותכ לכ לתתו 6ליע) עדיתס סר ביתכ סוססכ גונו ןדע +0 סינס (גווזכ
 ןועוכמ ןיקפנ ןודכ ירחמ דק סרודת ןסרפתמ ילד תוערב וחכתס(ו וע.ועדו
 * ו6ונ סרטעס סרטעב כותכ ןורכ ןורתכ ןומו6 כב <סודה ןב) ירטעמו ןונפכנ
 6נוכע וססכ עמעתש0 סנס ןידכ סומ6וונכ6ד 6תכסמ( ןכ לוסס תורו תעס (וססכנ
 בותכ ןודכ וורטעב בותו ןוכלמ יקונפתב סלע 6כלמר 6קעסכ 659תו *(קוכעת)
 6טודק 6כנמ סגוורזפ3 ןפכרכ קופסד דופי 6ד פור ןתכ יררכ וכסעב ךימספ דט

 6תוכורטויב
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 ןו6ע ןכרבתמו ןוקפכו ןימנע וס)ככ ןסכרכ ןומסוות6 ןילכו ףנרדוססכ תימורטמב
 ןקכמת וקילס יירכסו 6וסו ונורטעכ 6רטעתמ ספודק 6נינוב 00 6תססו ןיסתתו |

 סנועמ סיירכמ וסנכ' ןסכרכ קפס) תופ תטס = *סרטעתמ סוסו ליעל 6תתמ
 :וובסמ ףונ\ד ןוילעמ ןוכמ ןומוסמ מול סורכ רזע30 רו סםודק ברד 6סב 6תתנ
 "ננו סירדעס לכ סמ ופסלכו * לגו סדפכ ר6כ סכס) 6כ/ כמ; רשל6וככ  חתפ

 וכסו 36 (מפילוסד ןוכו6 6תמכמד סורכו וסכ 6)כתס0) תופופרק יכנס
 סורכ ורט סורפמ רסככותכד וש 6ד רפכ |60 סדמכ ר6כסכס 6רונ" כפולו6 =

 | לופו דוס ככ ןוכו6 ןו56 = *סולע סוטכור ]63 ורדע סמל סט סכסו -סעסוכודכ

 ןמוכ = *רסכ סוסס ןפכרכ (וילמת6 ןו3 סמו סלע ןומויסו ס)ע ןועובר ןוסי6 ןד
 וסלכ ןסכרכתמו ןותתוןיסלע וכזתס רסכי6ס ןמ 6סד סורדעס קטו סיסס רסכש
 פרח6 סרטסמ סלע למווקד 6ווטק כו 6וס ד רסבס יפ לע סלודג ןכססו 0 דחכ

 < וטלכיטככתמר שכל ורתכ תוס ןומוסןוו6 *  סוררעס לכ סמס ופססכו "סל קמיל
 תס ולנגו בותב סכ 6קר0ל 6דפכ'וסלכ ןרכסת5דכו :סכ ןקירמו סכנמד 6סורמ
 "סכמ סול ןרכעמו טווטק כול (סוססל (ץיכדכנט פ) ןודדכמ:רסכס יפ עמ 06
 כיס תל ובוססו רתכנ ןי6תתוןוסנעל רפכ סוססמ ןסכרכ ןוקורמ ן600 תל וקססו
 (כקתלו מלפ 6מטכ) סול ךורטכסד ןיגכ ורת65 כור סוסס כת"סמוקמל ר6כסיופ לע
 - .ןכיוכמו לפכד עובממ ןפברכ וכוונע קור 6 סוס ךורכ סמדוק.50 תפסו = 6ק\ע
 לכו ביתכ וכוונפות6ר/סמלעבו ןוד סמלצכ ןוכיקלומ ססכו. "ןוכרכתמ 6רה וסב לכ
 דוכככ סודיססוזלע+ רמפורועלסיככ חתפ = :ךונכסולס כרו "+ידומל ךוככ
 [לכרכ כת .תוכמוסמל 6רסק רט קת ןפוכמ בכ כת" ובשס תוככסמ לע וככרי
 = (רטעתמ 6תירו6 ןנוכמ גיב 60 לעוומותס6 סתלתב ס5קד (תוכמוסמ לכו 0955
 והסכ סטודק 6עפע = +ו6ס סכמוקופןוכמז סעכו = וכו נמו וקמ סכמוקושדסמכ
 (6לפקכ 5 ) 6קסכ וומכ ןוכרבתודכןיעו סעבד 0תעס 6יססב וזס סת סרטעתומ

 %תתט6ד רסונת יס תסוז רמע סיכט )רמי יטכמ 030 3כ כותכ סח תוממוסמד
 יקמיסתוק ךרכ ותכרככרש0 סוס כותכד ומווסו "ןסכרב ומויקת סו ףתכוכס ןוסמע
 ןוליכמ ןוכיס לכ 50תו +סלוכמ+ סנוכת לכד ותכרבכ ףלועלד סבור סוססכ ותכרככ
 ירק6ד סוסס * 0כלמד טור ןרטעתול ןמתו סדח 6מירכ יסיימו ןירטעתמו ןיקלס
 סודיסח וונעי ביפכד סלועלה דוככ וס לכ ןופריןודיסמו :תודוססד ס0!ע נרדכ
 ןיעדוד סכוהגב55 תוממור *יתסד 0מנעב סתובכשמ לע וכברי * 6קעיססכ דוסכב
 תוופומ ברח [פמםדיכ תויפופ ברח ילכו *תופו סקדכ ותוממוסמל סרטק 7
 . סיונכ סיקנ תוסעל * סמו "ןומוד ןירתכ סטול תוופופ סכקקד 6כרמ 'ס כר וס ד
 ןותרי סנועלה דוככךכ ןוגכ * ספלע 6טיר דסמל 6רתכ רוסי ןכ ססכפובר סו ' וגו
 :ומלעב סכקנמ ססכז* תונמיסמד םרטק סיד 6רטק סע 6רטק (וסנ סיליסק
 סיל ןקימכו סחכפיטר סק *'וו וכפל רט [חלטס סו רמתו לע" תסד מעכו ןול
 וכפל ךורעתרמו זרתפ = *ךורכו 6פכ פטכ ןול ךירכו סיירכס וספכלו רזעל ברל
 .ןפלח סיורכח ווסו מגי לוססככ ןמת ( ודו פס ) וכת = "'ונווררוכ דגכ ןקלש

 ונמכ %



 תומירחא ₪

 ,רכ סוקמפ סו רוע)6 'ר) סמספ "רלטכ -ינפ סוס ןועמס "רד (תוודסו +תורושד ב
 6ריתו 6גוכע כ"ו לע גכעקת וס סינע סרק סימע ידח סוטו ינו )כו ענו וסט
 מנע סוססכ ןמימו > רנו ונ סככט סעס ורפס בותכ 6ד וע * סוסישעל דע יקלוחד
 וכ ךורזועל סולסו ךל טונש פס לכ) תוכו קכסל סחבפ ר ךקלוק ססכו יש 0זרכ
 יךסועל סיקכש נו רועכ6 'רכ סיכ דיח6ו ססנפ ר סק לוע ומיכשס- ךוד56 "י ךרזע
 ןועמס 'ר וסלרמ6 ונוס ווסל דע * סוירכה וסלכ)ו סוכרכוןועמט 'ר) ספנפ פר 6יוו\6
 םורועטס יכט גע ןכסס ןתכו בותכלוסטו 656 ר סקס = * לכ ןתוטע) תע סוורכחכ
 80105 ד תסרפו + ןיפרע כסימל סול סמ) ןרס0ו * סמ! ןוכרע יס גו תונרוב
 סקיורמסו ןטממר זותפ = *עדכמנ סנועכ יפסו ויד סררס רתד ומס כפי 6
 ריקו סימע ןועמסל כסומנ ףסוי 6מח סמייכו -ססימועל ותו 6 רוססיו ןועמטתס םתספ
 (תעס (יססו ןוכו6 6כודד חתוחיתפווכו ןועמט רת6לככ ףסוו רמס 636 *וסוקסמ
 ומ(וו 'תכר סוס פד * סכודב (תומדקכ חתפ ןועמם יקד וסייכגנ 05 לכ3יסד
 ומס ופקימ * סכפכ רתכל + לגווכל סתעו * 63 סוס תומולסס געב סנס ויחס 36 שי6
 וטנככ תוטטק רעתו סמו סד כסימלכט = *(ו8 סכודכוסנכיומו ןועממ כסעו מכ
 סוחס סוס ןכנסר סו" 6נכמ ריתו יונכ סגוודו ל ןועממ מק סקופמ ןכיכתו + ןיטכמ
 שכידד "רטסו ןשעטויתס 6 סכודד רטסמ יוד עדיו סעח ןועממ 036 * סי3 ךומסנ
 ףירכ סרוק דכע סמ + 6מנע בירסכ ןכ6) דחב דח כרעתכ רח -דחת0 רותו סוטה
 ייוקומלכידסכ ריטפוקכ ביתי ןועמס 09051 ןפכמרמ6 = וו33 סוקנוקל סול לטב סוס
 סו 636םיודיכ ןדק קס ( ץסירפ לס ) ןירוסטימודרג ןירת 60יסד סרטסכ כת
 יסונגרמ טוטכ6 סימס תכר סור וכויסו" 6מוונ סמוולככ סער 6יפש ומיד 6כמוקוס
 [חרלו וסל סלכדל יעכ ססקל זעע ןימע לכמ רותו %רשיד ןוסקנוח ס0פו (כ(תו
 סיתכו <> * "גו ומע לו לס וכ כיתכד סוס דס סיכדעו סיקנוח ןוכוסו וסוולע
 " נועכ 6לועל ןרח תס ןוכיס 6סד = *(קיול ץר6ותמב לע ץר6 ותעב לע וסכיכרו
 ותבסס כיתכד סוססדס ."וסכ קכדת סולד (תועוקר לוס ךירכ 6ץהוק 07 לעו
 (רותי (תומיתר וגמו = * "וגו סבתס 'ו תכספִמ וכ כותכו |" רח6 סכתס
 וכ כותכד ןוסיכוק לכמ וסל ססכולווס) ס5כד) ףתטכ דק 6מוי ןול כסי וס) סוקרד
 וסלכ עו ןוכידרב וסלכ לע ןוטלסו ל6רשו ןורטעפמ ד סמיכ ד לעו * לגו סזס וכ
 סכ6ת | * סכומ וסכ חכתפי לו ותסד סמנעכו ןוד למ'עכ ןיסכו ןוסיד ןיגכ ןוריסמ
 רטסמ 6ת6ד ןינכ ןרס6 ןתכו = "תולרוג סירועטס וכ גע רסס ] תנו

 רובי תוכורטת ססכתור ןיגכ '6קויד לע *סוריעטס כט לע "לסחל
 ספק רמס 030* לוג דק סמ ןומי6 ןירועט ןורת 6סו * 5ו0זעל 700 לרוג) לול 6
 בסמל מנע לוכו סל ן וולו וסיינרת 60007 + סת געכ טוסו 1 דקו :'סכניסס בותו

 וכו 65 ןכט ןיסומכ סמככ ןוגרד סמככ ןומחנופ סמככ 50רםו5 וס חכמ6% יס קפכ
 חכמס סמנעכ טסמול\6 *  טרוטלילכ וסכ \עומל ליכי 5 וסווכוכ מס סלב = וס
 .6כ0ת' (רסול וסיוכופ )כל 63וטמב סינ ןיפלט סרחס סרועמ יס" כננגיסכ 6רשול
 .ןוכיפ לכ לע 6ער6 390% ןכממו סידי תוחת ןוכיסד ןגוזהזמ ןיקירט יניכס סעכ

 ןורכעד



 נט תוט ירחא

 | לסכ 03505 ( ףלטפ ףם) סרוטליד חוכס 05 מנו סוסו ' (תורוס ימגתמ וע ןורבעל
  *סוכוסלכ ןומסכתמ ודיק לע ודוחסמכ 6רוט וכב) סרועטי6ס (טמ לכ י3(רשב
 ' רונוכס דיבעתס רוניטק 36רםוד קקכטות רמ5ורדס0 קיפכל סכידרב סוסס)
 סלק וסויבוחמ ססכדת65 5סרש ןייעבד רתס לכב 036 סוס ינדוק)כ ד 105 חג
 ימק ןיכרקד ןוומעו ןוככרק ןוכוסכ וסל %מסכלו ףכודד יר6מ סרטקנ סטיע ןוכ בס
 תת (רש ןימסכמר סמכ 6כ לע רותי 6מוו סוססו * 00265 ןונכו 05 ןודכו "סדק
 6כחנופו 6וס סככרק (כו ( <רטפ 6ס ) 6רוטלול וס ,תושה ןומיס לכל ןיוסכמ לכל
 * לגו סירועסס יכש תו ןרספ חקלו כותכל 6תעמ 6יססכ (כ0ק *6וסךירכ סטלוקד
 כרקמ 6כסכד ןווכ * 6מ'עכ קפימל\ סלטלסל ןיועכו 0כיע5 וי םוססכ ןומוס ןירעתמ
 ןוכדע כס כסכ ןירטס ככ ןיקנס ןיכדע ןידכ = * לועל ןוכיש ןוכרקתומ תל וס
 ומכ וכס = *9תת5 סבב סיב רסתסס דחר סמכ * 6ליע] ןיכרע ביטי 60סכ6תתל
 דחכ דפו סלע 6רכדמ סוס ןוקכל ףתתלד דחנ *  סק)עב טססו קפכ דחו סלול

 אנמיחט איער | כיתכ | ירמקתמ

 וידי יתס 6 ןרס6 ךמפו
 וקס ריעזס 60ר לע

 ןרס6 ךמסו ךכ ךינכ * נו וילע סדותסו
 ₪6 לע יודו לע סכתסו סכקד וודוותמ
 וסט 639209 * סקווד וס *ופס רועטש
 * תוכופלכ ת6 וולע סדותסו : ס)ועלד

 ' סולע 6טפ רטס טדותסו כיתכד סמכ =
 .'0תס6ו םכ רכ יכדת ד סונע סבלו
 סדותסו וכס ףו6 = = פכוח וסט לכ סינע
 :16רםוד וסיכינכ (כסכ ודוסל רתב וילע
 %6 | *ווע וסנכ ןורסתסו רמולכ *וולע
 וקכוו 6לו ביתכ 6ס) וכסו6 6כ0 יכר
 ספ רע6  :סוריעט) ססותכז ת6 דוע
 ןוברק ווס סוריעמ) סתסד 6כס יכנס
 דוע ופכזו לו ותכ 93 ךכ ןינכו "סככרק
 סתסד וריעטל 0006 סוריעט ססוקכ! 0
 * סתוכטלוטו 6סחלופ ירכע ווס סוריעסכ
 סתומוע לכ ת6 ונע רועשס 60כו 6כסנ
 חת | * סכקל 60 דוכעת6 69 לככרקו
 ןוסתתו ןו6!ע ןמסכתמ סככרק וכוגכד
 * 6רםיד וסוונע 0טלסנ 6ירפ 6 סכודו
 :סרכרמְס ותע םי5 ךוכ חלו 0כ0ת
 ."וס וכס סנמד 6זר 690 * יתע םו0 וסע

 לככ

 = /6:ס)ופ 6כר 6כסכ סלפמל 07 אדוקפ

 שמו יבטכ6ל סלכ טו טוסט |
 6סרפתס3 ןינכ 6לכ 5ד פור *  ןסועל ריעס
 69ו 5כ9 יעק ןנכובוס עבקי 5ו ףםולק ףמעמ
 ילכ רכ ומטלפו ופיקת ומ 607 וסוולע נרטקו
 ךפסתפ כוכול פןססבו" סמיעלמ סונול ףסת6
 פויפרפל 57 לעו וסוולע סםופורטפ6 רתכל
 5כ ק וסיפד ןונכ (כמיקופ 6ס) *  שכל יעקע

 "ורטכלל סעב סו ןוכסי 6 %עענ = רשכ
 סעכ רועס םיפ יחס ןסע [ס 67 רו * לועס סיל
 רעפכ וכס%בקומ) לכד סמולקל לטסב ויל

 ועכל סכלכל ורטפ סלמ = * <בקומו לכל וב6סע
 וו ןכל 050 - * ךכ בלק 5רפע ךמלי [מלב סיל
 6% סכנרלכו סק5רמ6 = "ףכלכיסורסל וסט
 ףורטנסד סמכ *וטעת 95 סככרסבס לכ ומעפ

 לגו | *י88) 6ע)ע ךורטנפוכס יו6ס) 55!ע
 תופ * תוטס ךסלט 67 *75% בוט סכסו רעתס
 בל סול ךורטכס 5עלע *  6לע ןפ סול סוכל
 סעכסוערו 65 ספכ יוע סוכלכסו וסכ ביפכל
 .* עו בוט ךורטכס ספכ סלע ןפ ןופטבתו 95 רבו
 פרג סילועכממ 5ד 6מויכ ןפ וס ךכ ימיגכו
 וכב) לועייל ןפפ ליעוי ריכגוסופד רע +3)כ5

 רעַבַ :'יוליב ופעוד ןפמ קולו פכלמר 69כוס =
 6כטכו



 6וסְס ןועז םכ רכ ועכ דוכעת לד סמ לכב
 וע סויקת6 6תכרכר =כ רכ תול *סנפ
 ןוקז יפסר ןונכ = * סרפ(מ ר'תי סודו
 םסרב נוסו "סודו לע 6תכרכ סייקתוד
 לכבו סודו לע ןוטוומ מי תסכ ןומז >וסד
 '6תיעכו סרסמנ ויטו וקוכ תגסור סמ
 לכ ןימז סוסד ןוע פר ירקפד סעככ ןונכ
 ךרכל כג לע ף60" כט ןוז סוס נו םיכ
 סוס דכו יקל 6לו .תכרב 03 סיתכרכ
 6ענרכ פסו דוקת טוינד ןפמ לכ טול
 רתס לכב :ןועס סתס יתכ ד :עו  סרח
 כותכ סמ פת = "ויטל 0 6טלמ סוכועד
 רעתוהל ןיגב = יוונפ רכדקס 59 תפוו
 ותיינ ןמת 6ט)טד סוסס לרטס (לוס6ל
 כותכ סמ | * לסרזוד וסוינע (יורוטנירכ
 סוס 6נסד ךרובו סוס ןוע כוט ונסככ וסב
 (תותנססכ סתכרכ ירססו .י(סכ ןימז
 וליפ6 טס רכייטסו ןכוסת 07 לע) "סונוד
 תו6ד זמ רבכ ערעו 99 ןיפרפ ס(קמ
 = 6 ךוכ קלסו (כס 15 6םוכ 6כוע סול
 'כסכ) 7160 סוסו ו(:סל ןימז שוסד ותע
 6רח6מ ריתו כיע דס סיכ עדו תס0 סנט

 תומ ירחא

 פל ןומע סדותטו בוקכ סל * טוממ]כ סול טכטכו
 ןינע רועטס טטכו כוקכו לסרסי ימכ תוכוע לכ
 = * מועפ +(ס וע וסו67 ןויכ < סתומוע לכ 6
 עדו 5ל) סולסכ 60נכקס(לו סיכב5 סיתבוסיק
 וסויכנפכת | :רועס ליטכ *קד ןומוק ןומוסמ
 6סד ןועספ 552 ןוכוס 692 ןופ יעק 500םיל
 וג פכטו 5ועל קיפ ריצטל לטורכ פלס וסלכ
 6נכטקפ לוססל סתודסס יעק סכקו *ס?קיעק
 ןסיסל נע6 סווע לע שרל סוקבוסותו לי(וסו
 6ורט 6לכו ללכםוד ןוסילע ףפ ס7כוע לכ עדו
 ףתיו 5ליעפמ ףסודד %ור רעתי 557 ןינכ דב
 6כולל 5רטסע 57 6ס7 65 וככ ןוטסו) יס
 (סמוס ימב יביחב "150 רצו ווי קס כ (יטק
 6ליעל (קלסמ \ ורצתס סומ עול 6ק7 רעתל
 *6סמ וסב יבוס לולב רב ףושק 6כול (רעפ5
 60 םככ6 סכופ דיכע םכ רבד 6תצסכ 607

 סול ופומסו ןפת ופככתמו סולוד ןעייס 55 סעכו
 כסו לכ לע) < = >ןכוטיל ססעסכ (ליבל סלט
 לעו .* ןורטס לכמ ?םותשסל 30רפו) (טיע טק
 "וילט ווט סעס ורט6 5 סככט סעס ירס6 ביקכ

 | 'כע

 * רטוקכ לכתסמ לו כיע %5לקכמ"ןיפונס ןורעטכ סויפמת( (כוע לעד 6רטס'?תרופ
 סכלח סוגכ = *וקע חו רוכ כותכ סר לעו סי יופ 6 קדכו פס ןומז פכ רכ טוס יס
 6ורוסכ סידסכ ןוכרקפ (זכ יככ ווס 63ו תומ סוס יודוב ופקר רת לכבד כ רכ סוס
 רכ רח סוס דח סע * םוכל ךפסת6 לכ כטל וניפס לכתס ד רת6 נככד םכ רכ סוס
 : סוכוע עקכתסו סיכ לכתסלו טכ רכ וסט (ת0 * ןירוסכ יופכ6 גוס) (יומכ לוזל םכ
 50 ךרוכו וס ןוע נוט בותכ סר עו = + 1000 365 ןופו\ םכ רב סוס ככ ךכ ןובכ
 סוססכ סוכ 6טמ דכ סרבדמל 910 סוסד םכ רכ 00 סכ6תו י ךרכו 5% ךרוכו פרת
 דע (רוט תוננפנ ,תופכ סוס 3 = "ודו ןורתכ סוג ופד) 6רוטל קילפ סוס ריעס
 ןיגכו = *'וכוךמע תוכוע וסעו ךכ רמפ סוס טכ רכ 6וסס)  ןופווט ןופווס דיבעתסל
 56רמוד וסייכופלכ סלק ןידכ " 36רמוד ףרוגונס דובעת(סו 6רוגוטק 5:סס קינסל
 ןו יפרו ןגנ ליטכ כ יככר וסויכוס 6רכר03 6)וענד ןיחתפ ןומופכ ביתכד סע לכו
 * סכסת - סתוסטפ לכ סו תומכומכ ךלטתו רסס"סי תולנמ ירקת ד רתץלל גסכ
 וסנכמ 6סוד ןוגכ תדע תו" תטסל וע יריעט ומס חכו סו ומכתלע = תאמו

 '(דכ יב וספכו ןוינת (כס לרמו יככר וסויכופ לכ ףסד'ןסלכ) פכתינ
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 רכ תומ ירחא

 ותוי סע סרב ןונטכ סרזעבר ןיפוק ןומוסמ וביסכת6 רתס ןסמנ * דס שב רבמ יגס לו
 סול ןודכע סכקנ רסס סוסד 6רק6 6רועמ לוקסנ  *וס)כמ ןוסל ימד ןומיסמ רס)
 ומס ןוכרקתמ 6ד רתכמו * סרטקתמ סוס רתס ןסכ סכמוקוס סו חתותדהב תסטמ
 "סומק וכמו ודכעד ןוכנק לכמ סכק ימק ןיסכז 56רמו ורס קמ 0לכ |ימסכתמו
 עס סקכר 56 כקעו רמסינ ןועממ יבר רמ6 ות = "מו סכונע רפכו סזס סויב וכ דס
 רוע םוס וטע ודו סי רמס * 6זומר טק מ קלה סו 5 יככסנ ריעס טוס יחס וסע ןס
 גולפד וססמ רכב נק טוס כס ות םרטס סוטסו !:סד ריעמורק5ד סוססמ 6
 וו קמיכ כיתכו = סתוס ךודפ6 וו קנס רסס כותכר * ןכקמ ןוכרבר ןומע רסס כל
 סיקנומ) דס וס) תגולפ (טסכד -0דק פ6תמל) סירועמ ובת קלס סוסות * וגו מע
 וינע ריפסס 5סכו כיתכד כקעיד יוכופ לכ יופתכ לע ןופטוד ןיבב 60 * טק דחו
 6כקל 36רסוד ןוסונכןקל ןחותפ ןיחתפ סמכ מנו סוססכ סכסת = יסתומוע לכ תס
 סויכ וכ דסס ןול סכדל) ןו) סלכזכ "עכ ספק טד 5קרטוד ןוסקנוס ססכו "ןוסתונכ
 6כסכד ףסקלופ סמוו יססכ * ןורטע סמככ סנסכ רטעת 6 סמנו וססכ "רבו רפכי סוס
 רטעת6 סמו י6סכ "סכקד ןוככרק ןוכושכ 'קנופ בסו (נכל "ןוכס)ופ לכמ כר 6רוזכו
 לע + ףומעד ןוסיכומ נע ןוכברק כרקמ סנסכד (:דו לע 5מלעב דסק < ( לטפל שס )
 יכמוקופ סו מע לעו סולע ןוונע ברקמ ףמעד ןוטיכומ לע רתבלו 'תומדקכ סיכומ
 וכר ר6" ןננ רקס6ו 6טסד ףככע דס תסכ *ולכ\ קס דקב ובתי נזסרוסד דע * נול
 * 6תורוסד ומ ורמס ווסווכתו * בותכ * סכסטונוד 0תוער ס5קד בוט ףס ןועממ
 6כנכתס6 6ס* מרט ץרסמ סכוט סעומטו ספיעיזפכ לע סורקסימ רל) חת

 סמלמ קיכס 0תמכמר ןירפס 'ג פת * ןרומל ןמכמכ וסלכו סכלמ סמלםד וונלכ <
 "ג לכל + תפד ילטמ) :סכוכת תלסק י סקכמ סוריטס רוס * 6תמכקבוס)כו 0וי3על
 נכס סכוכת לכקל תלסק | * סוסוכס סקכמ דנרכ סורימס רו * סורפס ג דכע ןיי6
 מיר = :ןמופיכווגירתב יסרק ןוכו6 לכ 036 יזחת6ו6סמכ תעד ככל ולסמ ' 60
 ןינכו = * דכ לונכ 6ד) ףדב לו:כ 67 סרק ילכתסמ דכו ' (ייזסתס וכווב ורת 6פוטו
 ס)כתס6 דכו" סוסור ס!פיס ולו סיפוס סוטור 65 רק יפס  תעדד סונכקל לקס ךכ
 ץר6מ סכוט סעומס"סיפוסל סומירפ ןוכ סימור סיפיסמ ןיכ דחכ דס לונכ ללכ סו
 פרו ץרסמ סכוט סעופיו ספוע ספכ לע סורק סי *ספוע טסכ לע סורל סיע קמר
 יכתוווסד דע | - קורה ףפוומוקס ךכ סקורד טסוומ י6ס0ד סעכ 6סורד לפווכ 6ד)
 6 ועמס סוורכסו = *6סערממ תסיסת6 ןועקמ יכרד ותכט רמס םכ רכ רח 5
 סכוט סעוממו רק סכס 'ווקת6 6ס ןועממ 'ב רמס בדד וכופ ןומוסנילכט סכק+
 סוקכ 03 רמ6 = * ספיע טפכלע סירקסופ ומכ 6חורד (םוימ 6וס וכס קסרמ 5
 * סתורוס 6ד ספ'ע טפכ לע סורק סוט רמו קתפ * ןיסככ ן) טופרס סכקד וזכו
 * קחרמ ץרסמ כוט סמומסו ביתכ סמ סכמ 6שפבונרמו %תירוסביפלמ) וכזר ן6מ לכד
 .סעותסו רסס = יתד (יולעכו ןוד סמלעב סו סכטוסל ן6בט סכ סולע ורכס ספ
 .רת6מ * סתומדקכ סוממ %סיפר סוס סכקד רתלמ "קרו [ר6מ רתס [6מ  סכוט
 :צק6 וססמ = * 5 סתמוקתמ ץרץו ביתכד * ףתימרקכ סועע וככרכ םכ רכ סוסד

 ןיקודקמ |
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 תוט ירחא

 ט)וע תכטלו 3 סרכ לוקולרמ כיתכו =  "קפרמ ץר6מ לסט "סנס טו) ןומילקא
 -- :דסח ךיתכטמ ןכ לע ךיתכסס

 ףס6) רומזמ רמו חתפ סדישיר"וינעפכו יוופכרטססכטס ל | אעלה
 :0כסת = "סב דעו םמפ םרזמפ ץרס 6רקיו רכד וג סודל6 0

 פפו 60 *  ףמפו רוסכ דכ סכקל ןורמזמ סתרוט ורסמ סוכר ןיסמקו סלע מלו
 6תעס ףוססכ סוכר 550 ןועסתו סע סמו 536 - 6רסיטכ (יכמתו ןיעברסו סמ
 ןחכממ ככול יר6 ןומוס לכ ףממו רוסכ דכ רמ יסוווכר *  סוכרעס ןיכ ירקסד
 ןוזיסכתממ וסנכ רב יסס רעת6 דכו  *רפת6דכ רקכ6סד סינכק חכמות וניכ
 : סול 6 יככ כופירוו רקכ ובככ דסי ןורכ רטס \ כסות ןורמ5ו ךיכתמ6 סכודו
 סו 6וימ6) ססרכ63 רעתל סכקו 6מנעב ןיפכ תסמ ן5כרכד ףתוכטוס ?כמו 6וססו
 סכמוו ביתכר סוס טסרכסד רקכ י6סד ןל וכמו  *פמנעב סוטנפ0ו סיב עסעתססו
 ןועטתו סמ טמחו ף56 ןוכוס לכ סיברעס ןוכ ורק6ד (כתז 0וססכ * רקככ סר
 (וססו" ןמלעכ סורס ףתוטטקו 6תעמ ?וססכ ןירמומו ןורק 6 סנניד ורלמ 6וכר 6
 'תורו6 ומגתפ !ע ןורבער סיבויפ) יפרו סקסי סכק רעת6ד 6תורעתס ףתעמ
 6רוכד ןורשוב ובוסלפו לויעוטרד ןוסומור לע ןונפ) ןיקפכו ןודגכ 656 ורסכ סעכשו
 מו =ןמוקמ) כמ ססרכ(ו 6לכ סורת63 ססרכ6 כת ןודכו (תתל 0!יעפ ןירעתמו
 סתעמ וססו :כרע יב וטכו וכ סנס סכפ יכ וכ3 ו ןורמ סו ןיקווב סכסוב וכוופו יכפת6
 ספש שמחו 650 ןומו5 ופול יטמד 6כעוכ = -סתכזיד (תולכב סרסדו0) םכ רב ועב
 ןורעתומ 6תתנד ןימיד ןודכ * ףער'מ ירו" 6) תכורפל 6רכמד ןורק6 סוכזותו ןועכרו
 רתכ | - סננפוסרקסת סונול במ פתוד דע ףתריפ ןירמס ןי3סו סמעכ ןוטספוןולוסו
 וכר + ורסבו רו תומסת לכ תולסת ירמסו סדחכ יכירחס וסלכ יסדו ול ו

 פורד רתב יסוו ררמס *ןורמכמ רו תולסת 6רפנכ חכתשס 6שר דכ רע6 סלוטו
 וס רעת סו רפכותייד רע ירסכמ תונסת | "סו ליוו סול תובופכ רעתס ןופנל
 ףנועו וכס וסנכ 6כפובר רט סכ(ת .* 6מנעב תכז 6 ןפכרכו 6תוודמ ןידכ רב
 56 ןוכיס לכ ןקכשות' ןירעפווו רב י6ס רעת ד עט (יססכ ' תלת ןיכרס ןוסכע
 חתתנ סינכקנ סוחט ןמיהו = סכממ דפ וסוינע כת סוכר ןיסמו 06 םמקו
 וכל סכעו רעתסד ףתעמ סיססכ * ףתרומ (מקתל וסוונע ןכממ ץיכרס סידי תוחתו
 סכנות סננוד ור6ע (וכיר 6306 ןיעטתוספמ שמחו 696 ןמוס לכ ןורמו) סוכרעס
 וסייע ןכממ ןיכרס סודי תוחתו * פפל סונכקל סיעפ ןותוריו = ףכממדח וסייע
 ןוכו 6 לכ ןירעתמ יונ יטמד (לתעמ (סיססכ *סינורע ריעו לכ רעו סוסס כת
 וסנכ ןירעתמ 6תתלד ןונידו סכתסס 6 סרטפו לכ ךוכמ ןודכ (תכורפל סרבר
 וסלכ וטככתמו 630 בנפת ד רב * 65 גולפתסד רע ןי9ס לע ןו36 דקכ ןכזותס
 פףסאו | * ונותוכסמס נכנ ף0סמ לכ ןוירסמ ככ שככו סכממ דח וסוג ע מות(
 דע ןודכ *תולסת ורטכמו ןכומ ןוכרס ןוסוס לכ סודו תוקתו * 6תתלה סינכקל סימס
 רעתס דכ טקס ל6עו ןסכ ססכדנ סימס ידטמ מיו רעכ 6וס0 סק (רפכ ית6ד
 .לק , ךיטמ סכנעו ףכנמכ ('תימורטמ יעתס0ר (וערד ?תעמ ףוס ןידכ רב
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 תכ ומ ירחא

 יבוודומד ןגכו6 למ * סל וגוודזמד ןמוס לעג (תוכורטמ לע סורפו ןסכרכר סטומ
 סיקנוח ססכז רט ןועמס 'ר . * גיכת6 דכ סולילב (תורופכ ינדתשמר ןונוס סמע
 < *סוכ יעתס03 ףכנמ ופכס 65כ0) תתפד 6תפסכ 5תמורטמ סע יתסד ן6מ
 יפככ 6% רסס * 6תיכורטמל 03 כ7 (כומו 6כלמ טימוסר קפזב סקע סכתס6
 6 סו 0נססד תורקס 0תעמ ףוסס יס! תורקס ו6מ * סו תורקסכ סככטס רחש
 (סכוד ןיק סמד ספיד פוס תורק6 6תזסו סוס סכודו סיס ףתוריש גנפת0 דכד
 'םו תורפ(כ סנכשס דס 'סכ ןינוודומד ןוכוס לכו סיס סכלמד וופדבכ תל(עו
 '(תכוכז כ ףתתטס 65 בו\פתסד ('תעסכ 6תורוסכ ינדפסמר ןוכיס לכ 6כסתנ
 :6כ3מ סע סעע חכתמ6 סוס סכלמ סע תרבקת6 ףתיבורטמו 0רפב יתס דכו
 (כ(ת ירגו ימע סרוצ סנו5כנ ודםסוו סומו סמע דס | > ויפדב וסנכ לע םירפ סכלמו
 "יסקע רכחתס9\ סדסב יעתש0ל ןימדקו 6תיכורטמכ ןוכמרזמ ןסכס "תפס (וססכ
 סוד( 36 6ס(5 רומזמ רסס +יופדב ס3 5סרפל סניר5ק ףוסווסכ סתע לונמ סלח
 .דודו .סרוכג 67 סיד\ דסק ורק6ו חתמכקד ןרוסכ ד 96 "לגו 5 קרקינ רכד
 ביזה סוס רזעל6 | יבר = * רנוץרט סרקונ רבר סד נעו יתר )כר ומולפ 7
 = ל ולו סר דו וס סכיד רתסלככ סיד ןכמת 6 סול רמ6 ונכל ערד סומק
 .לככ ןומיפ ומסר 6סוסידל6ורקס ומ 6-דודו 76 ןונכ סוד20 ירק6ד רתס תוסד
 < (וס'וו וכךככ) ל תוכםסו סווס תעדיו ביתכד 6-ןוכ כיתכ לוסוכס סול רמי רתס
 .תוס סכוד תו6ד רתפכר (כפדו ד סלמ סו רמס * סודל5ס 6וס ו כותכו *סּורלס
 רת6 לכבדודו סוסוכסר חת סוג מס לכוד תוסימסר תיפד רתסב ?כמזלןומקר
 :סודג6 ,סול ןכורקו דודיכותכ ןודכ סנודל ומסר ?ובווס וכפסמר 6תעסכ | ומסר
 .ירטקתמו דפ סלכד גו וודוסלכ גרדו ברד לכו ןוכו6 ןוברד ב סנמד זר 6
 :וסלכ ןוטס!תמד ןוכוכוכ ןוכוס לכו ןעוטכוס)כ חת =" 0ד ןמ לד םרפתמ )ורחב
 .סוכ 5נכ נכד יקופכו דוגכד 'רסכ פוססמ ןפכרכתמו ןייקתממו ןטסנתמנ ןוריסכ
 ף תסזי ןדער ןובכ 9תכנמ 6ליעו ףתכבל ס6ורקת6 6רסכי6סנ 'סוכ )כד ס93כו
 .סכ ןופתפו 'ביע לכל ןייקמ6ו ןירגכו ןיקפכ | עוכמ לכ ךכ ןיבכו סכמ םורפ )ו סדסכ
 < כ קמ ס6 סנ ןכורקד ןיגכו סכ ןופותפ וממרו ןופכתשמ סכמ ומחר ףד לעו םיתפ
 ןינכו ןורעתמ ןוניד *סרטסמ 60 6סדוקנכימפר ורק6 קופכ סכמ סכיד) סרוכב
 רודו = -ףסרטסכ ףכוד דינכתסו ומפרכ ןוותס סכידכ רוקכנימפרכ ביתכ ךכ
 :ורקלד סרחס גרד רעתס) קיפכופסד 6רטסמ (יכוממת 6גרד :דק גרד וסט
 "ףיח6ת6סובו 6וס ןיפס רועזמ דפ 6תורומוןוות6 ןו36כ סודפס ירק6 6סנ סרוכב
 ןוותס ןו5סכ * סיד:ס סוס'וויכ "'סור560 6וס וו כיתכ ו0סכ יס 63 ל ןינכו
 6כוד וכ סט ס6רתכ (רתכ ןודכ ס6תולת %נרד * סבויכת ברד סוס 6דו דפ סוס
 67 רתפכ 6 י6סו * ורקת וסב יפו ורק וכסו ביתכ יכס 16 6כ6תו לכד
 6)כ רחכ דס רז קתמ לכו ףסידד ןסומפכ ןורק6ד ןיברד ג ןוכוס ןיפסו סונתפס
 ":ףורס רפ6דורס'ותכר וססכ כעעפ 60 ( ב97 סומק סחכ 0 "כומוקו(ד סמכ'דורפ
 6נכ רז תל ספ רחכ (תססו יירכמ סופקו 60 ורכ רועש 5 = סוכ כמי )ו
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 תומ ירחא = ן

 ןלומכו ןטרפתומ סל ןימיתס ןינוכס דכו = 60כד 65כ 5ד לידס סוס וכס סלמר סזרו
 6וטסו תורוס קפכד רתכ : סוונבתס לו רתס סככ סלנכ דור ירק ןורכ "רתס דפכ
 :כממס ןופו רודס דולס כצ לכ רודס רמ6 ירס ןורכ סלכ כסמל רכפת רב
 :לוד6 רסס 6טרפ (נכ ס9)כ לכ ללכ סוס 606 ףתטס רמולכ דוד 6 סלכ 6רלוכו
 סמל 6עכ רתכל :'לע מס (וונבת ילו וסנכ ןיטרפ קפ63 תכומזו 606 תרבעתסד
 סכסו וטרפ סוס 07 ( לוקי שש ) דוד 0 מו םירפד רע 5וס | ס)מד סטרפ ערכו
 6רוטסק'סודעד 6רוטיקכ רטס 6כלמ מנמד סרפסכ (מחכטסו * דידס רמ 0 תכ 0
 :ךוס חת" 079100 סכופודוד6 " תוככ וכורטסוכ ירמסכ לכ חכתסס תורכס סלנע
 פלד סותס לכד 99כ דיר סתועדקכ סמל סכ ססזחלנ גרד 0גרדמ תוחכ
 "לבו סכרע םוכ6 עדו 65 כיתכו = ןומס ול20 סיס מוטו ףכומ סר סמכ ףוומנת6
 (כופז דורס רט6'ח6ו סדלוסל ועוד תרכעת סו ססנע סמו רסכ וסט קופ6 רתכל
 6תטס רמונכ דורס 636 רמס כיתכ סלו 07163 רסס רתכ) ' )כ סכקתנו 676
 רמסו לכ ןקבפ סורתשכ דחו דח לכ ןקת תו לכ קופכד רתכ :6נכ ןקתתוו קופו
 סותפ (פודק 6ממד זר סשמ עדו ףתעס 6וססכ) * 6מוווזק דו ףטרפ ד + דורו
 קיפכו רזעשב 5ת6 "סיקנופ ססכז 6מלע יככ רסס וקברתס פלר סעכ בדת ולב
 עו 6קדכ 690 6ודק 6מס כתכמל )ד רסדז 6 סללו ןסכמ ירכרזענ6לסיודו
 6תוכמיסמד 6רפק 6רפקלו תנסו 5קדכ סוד ממ כתכמ) ערי 037 ן(מ לכד
 ותומט .תלו טוב "ו: רכד וכ בותכ סונע פורק מם סדחונ ןינכרסכ דחד רסק
 3 חת .-וסוממ דס ת6מ לרטק דחוס 6נרד רח ערבד'ופ6 י 'ונו תרכת תרכסרפס
 י 6כקוכו רכדד (9לכ ןוחתפתמ 03 ןונוכס ןורטס לכמ סותס כד 650כ 6תועדןקב
 רכפתסלו סוכמ קיפכו דינכד בס 9ןסס קיפ6ד ו רתכל ןוס ןימר סליפכד דוולכוק
 *סונמ 6סרפתסל 6ועב 03 כבכ כי לו סכוי" ןרפמ סכוו רסכו בינתכ יססכ ס סוממ
 %תלת קיפ6'\ יסדו וס וכס * 'ג ףכס 6סו דחבותכ רסכ סמותילו "תיער גבו
 תרכעתסו 656 וס) 6קכוד ןוככ ןירתו רסכ פנטס ימק) קופס\ + 633 לנכתס 6ת\תכו
 תדולו6ר רתב 600 סכ תופת ןומכ ןומי6ו'ס ד סכוונכ סרתכל ןול קיפסו וסויממ
 תורו 686) 6567 6תכסס תורו 5סו | כתכמל ופכו ספל סיונטו רכד ןכ תופס
 ספמר 6 סד סעכ סדחכ'סו רתכל תכמכ ועכ ץד 'עו'תרכ ןזתס סיכמו ןוסנופ ןירת
 יסוק'קו6 6סו ןומ טרפסנ ועב 09 סדפכ סו סכס5ו6 * ןול 6טרפסמ עב 03 (דחכ סו
 כנר ןופנע וזר ןועדוד סווסידכד ןוטקננק'6כז * ולו וכס ןיקנס רקס רתסנו * יפפ
 6כ6ת * ךיככ תס סורעו וכמו ךמשפ ודנו סיקודכ ך6 רסס סו טד ןוזחתיו ודק
 6רקיורכד * יפידק ןסכסד ומולט נכד ופולט ץר6 0כקינרכל ודל 6 סדוסו רס
 רטסו ררס סעע חכתס6 (וס רכס ן(מו" 6תונדחב ומולטכ יככ 9חכתש6ל ןר6
 לכ 6תתלר מנע ורכמל סכק (יעב רכ כת ןכו" עופוס סיד ס יפוולנכמ ןוינמ
 גרק6ד דס רתףוי סער6 כד סתועבמס סלסורי דוכע "סול רוכע'ףליע)ד סכוונכ
 ימכת 6 סומו ס6כבת 6 קלע ירספ ןגוכד רת6יססכו כרכ מ רקס סומו "סע ןומ
 ועו ללכמ 4 רתס ן6ו *ופוכמרע סט פרועמ ץףס סרקינ רמלוו סול < דס

 סיל



 ו תומ ירא

 (כרכת6 05 מ *  פופוס סיד)6 מפר ופווד ומובס (וסד ןוממ לכ פופוס סור6
 5 צין סדוסור6 כת -* רטקת דחכ דפ )כו 6ליעמ ןווכו * ןויבמ 6% )טורו
 רוכעתמ תת דוכעתסר לכ לוכיככ "סתס בוקס ל וו\ע רפכוי ינפל רסס בזמס
 וכ יכס סתתל כסכ רפכמ סמוו\6סכר סמכ סכ*תו *דקכ דסרטקתס ס)כו ליעל |
 םכתסס סל וכוככ" מכ יכס סנועלר 'בסכ סוכסלופ רדסמ 6תתלר סכסכ דכו "65
 ןיחכתטמו ס05ע סכ)מר סטודק 6קלמ)יר6ס 6תתעו * סתתל תכתס(ד דע ועל
 ליקפ סכק י6מ0 6רשו ועדו ןוס 0096 סדוסו 36 *סלקד סיקק דס ןומלע וסנכ
 וכב לו סודוד קיכט ס5ק 6סד ןועדכו מע ר6ס לכ ריתיוסל סכו6ל לרמוד וסוינע
 ןכממ ןוכטלוס סומכ סינ תוס ןונווס סמכ ןוכיתר סווכסכ סכ6ת * סלממ דח ןוסכמ
 'בוובכ וטידקןורתככ ןו רתכ6 0מלפ ו6סכ לרטונ וס) ןומז דכ סוכמ)ופכ ןופכתסמ <
 שרטוכ וסכ:ע וספכנריטק סיכפלופכ וחכתמור'וגכ סידקערסכ ןומורטס (לועלד

 כומז נכ .5תתנ ןידכע \רפור דע סניעל סוקקרכעת6 65 כחנופויעק ןילע 63 ןוודחצ |
 טרטוד סכמזב לוכובכ = סלופל ומכ וכס סת! ןוסורסמד סיכפלופכ ןיפכתסמ לרמוד =

 ?רטוד לעו תתנ נו לועג 6 סכתס6 63 סחלופו נועל ולטב 6תתל סכחלופ ונטב
 < וס טרטיסכק רמ6* רתכל 5 ליענ ימכוכס ער6כ ןסרס דכ סכקד סכחלופ ולטכ
 י6דכ ןותס תולד ןועדכת וכוימונב וככעתמ ןינייס סמכ ןיסולכ6 סמכ ןיעדי ןות6-
 ססוביוס ץרסכ סתווסכ תסז סנו כותכ סמ דכעו * טרח 'תעס ופ6לעב סקיל
 וונע רפכ) * סת 'ווימפ5 רש6 "סת םכזמ % בז 6 63 ככ * וגו סיתססמ 5
 יורוימ סקיפתוונע רפכו "וגו סעס תלופ תפוותלוע ת0 סמעו (נוו רתכנ "ןרס6
 יככ תוסקטמ .טדקס לע רפכו תכ 6כ0ת * 6תומדקכ 6מלעב דס (רעת(6 יסוור6
 נועל 6תומיבכ ןודכע 6ובוופ ןכיכת 6 רזעט רס 056 םדקסלע רפכו מ" שרשו
 ןוכוד ןודכו 'ססנבתסל ורסס (פוקת (ייופוסדקמ כ6תס0נ ןיומרגו ןוכוד ןורעתמנ
 רתכ ( רעקללו 5 ) רטע תלו לכ ס6כרל ףססכ יפכ סמווותסכו 6מנעב ןורעתממ
 סטור דכו 6תוכורטמכ ס6רמ0ל כלמ יתויד ןיבכ 6כלמד סמיר סיסד סיניד סמידק

 -מ!עכ ןסכרבו ורוח סרעת)ו 0תוכורטשכ ?גוודזסל ותוי\ליטכ 60כ 5וטכ 0כלמל = =

 קויקודכ ןו5ס תוכוכו * 0תולבןמ ןוסמע תסכתו סוורמ וָבייכיכ סתכיכס 5537 סתולגַכ % שא

 רעתס 6!כ סינוד 0רתכ רעת 6 וסר -סולת סנסכב 6תתו ף3יעד לס לכד כת
 ספגס6ל םדקס לע רפכו תומדקלכ סדקס לע רפכו בותכ רעו * סכתטסומונטכ לכ
 תינורטקכו סכלמב קכתסס 0נווזרודופ דכו *6מלפכודוס ס6בסס)ו סמלעכ 056
 ינק וכסד ןיכוס לכו סעד ודוס לכוודיפכ ופכתט6 וסלכ כוס ככ לכו ןיסמס כ
 סיסי ₪0 076 לכו'תכ כבכו * ורסטת יווכפל כית6טס לכמ דסי וס) רפכת 0 כמ
 ןיגוודומר תעסבו 'וס) סגווול לעד 'תעסכ * וסב דע טדקב רפכל בכ דעומ נסב

 י סכסת *ותוכ דעכו ולעב רפכו סתעס סוסס 6תוסורטקו 6כלמ
 לו כוקעויתורכ תו ותרכזו סתפ קנו ר" דעוק 3062 סוסו 6 - בו

 \וכיבכ .תולבכ רסוד תעסכ סומקוס רק 60 = וגו קחכויתירכ ת0
 ןקכתמ ל!:רסוד ףבמזב חת ' ןוימלע) וסויכמ ירעס 09 תכוכס 5סד .תולגכ ןוסזיע סכק

, 
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 תומ ירחא
 תררסתסר סיסי ב6  :ןופ'על וסייכמירעפ 0.ו ערסכ תרלס ערב ור\תשסד
 תפנכ סל ודגס טככ וטמ6ןורקס ככ :כנמר 6פונסב לכ רדסתלו ףכלמכ תינורטמ
 וסוולע טקר) יד6 סכק ןופכז ןמ6 +6 תולבכ שכמוד 6סמז לכב סכסת* יסדו סנודבט
 * רזנתסח 6כמו סוסס לע 6תולבכ ןומ ככעמ ןוסכו 05 ןוכוס וסנ * ,תונבמ ןונ 6ספ0:)
 6תולגכ וס יפכ5 )ו סוקר לקינ פגש סכק "ןיוזפת6 0 ןוכופו שכמו ףטמר בע[
 כקעו 6מעפ ו6מ רט פייפר נכד ןסכס ןוש * גו כוקעו יתורכ תסותרכוו רסס
 סוכ ףפודק 6עפד ככ םידק לנוס סוסו טכסד 050כ עוד ןונכ 06 כס מד
 6כ6'ר * 6תורו תוריד ןלוכמ 'בי ןוותסב וו ל קחכו ר *'כ בווקעי ןכורק וכו דוח

 ס6רומכומד ססכס תומר עו לכ סויסרוכ לע כיתיר \ 08 ,\ סר כינכ סמ 6 ו
 כ'\כ רו סמ ותעכםכ יכ'ותכר סוס 6דו וולגקס %לו סיובכ םיתס 6" ס\עמלמ וינע סר6
 לופו ד לקוקו6 6ס ססרתכ ו( = מרק ולוד "לכ ססרתכ 16 ורק 03 ביתכ
 6קוויסו 0ףיר גס) דפכ דח ןוותס ןלולכ שד לעו * סולוד לכו ספונד סוויס וסישד
 בס * וכס 605 ןנמ כיעד וס סכווב ססכ ןוכוס ןוותס ןורת סכ6תו"נמוקוסד סעכ
 ןינכ רוסו וסילד \ ס) סכי/סו י תיסורטמ ד ספופכ כ" 'םרפתמ וכס ןוכ סמ קוד

 סד ןדמ תמו ןוותס ןניפכ 6ר לעו תרפתד סתוטז פת6 סטופ | "סוכק סכרכת6) <
 6% 'טוטפ ן יכב יופכס רדסיו פופכ ןומזנ וופכס ו ררסת6 יסמ6 6שות 61 סדכ
 ןינכ רח סיונכ לונכ 03 ס56תו* סכנמד סיכול וופכס ררסס 6כלמד ףרקי ןינכ
 ןימיתס 6סד * )כנו ס סמותס 'ס סמע רכמתס דכ סר תותפ'מ "סיותס ס קותפלח
 ןנ סלכ יתוחס לועכ ןב 6דכ יססכוכתמד תיסו- ןיכמזל ןיטספתוד בפ6ו * 6סרס
 = רסס סימס ןינכ טרסיל וס רכדס טוד כלמר'תעסב קחנור0 * סותח ןועמ לועכ
 6כסכ ךכ* דק פכנ סכב דעו 5002 סוסו ל סד6לכנ ותכ ןודכ סרת 6 תיכורטמ
 סותכ סתיכורטמכ סכלמל סנו ססדוקכ 6רפכלו ססורק 0קס סדסונ לעד %תעזכ
 6)יעל מנעב פלס רעתס סכסכ סדוסו כ 606 * לנו דעומ לססכ סיסי 0 סר6 כ)
 סופוג יפס6' למס סברדנ ברד סע קיפכ סיפוגימסס דס 6גרדכ לע סוכתו ' סתתו
 .ועבו 6רכוע סופ6ליפכ סנכבו - סדפכ ןסכרכתמנוודו טדקי6סכנ ו6סכ עס דיס
 ךורט:6ד סמכ 9)כ רדסור דע ןווכתוד (רבוער (כוונכ כלתוד יוסוכ סו
 516 לוו דויכ ןרטקת0 ןירטסכ ןוותס וופולגכ 'דוו ףתפ כספת -ופתתוו סנעןוכרבתיו
 , ופ6 סלע ס ו6וכ 'ס רכסת( * 6תער ןווכמו וסכ ופככתפ לוו רוומ קינס'דע דול
 קנס ןימיתס ןיררסכ6 ןיעכמו סמ םמחו <? וריסככ ד( ןוסיסכת ופולגכ ווערתב
 :כנמר ופסס"ירסכ יורטעב ףלגתט דכ ןימיוקד ומייק ןוערת ןפ וכמז מזח רטעתסו ס
 6רתכדחכ ןרטעתמד ןירתכ סע 'סו 636 :עכ מ 'ס רטעמ ןופילב כעל טספת6 ולו
 רח סכוקו (ליע) דס סכוק ספור פינג ןוסיר ןירתב " ומ6 ו) סרטעט טרטעכ טס
 ןורטעד ןיפכס ןיעב וסיינוגכ ןופול גד פולג ( ו6ומ תוסס וו שס ) 3 תוחס וו (תתל
 רטקת6 רחכ דפ ןיפלבתמ תוחמ (דו קילס (ד ןופרפו ןיעיטבןיס6יט סוכ תל וע
 נתפס ןתי6כ כטתו\ 6רכ (רכרוקס סד ( סכר טו רכ סט סכ\ 0 ) סכר ובס כל
 רטקתפ ןודכ " ךכק עלסב סיטו ךכסומ ןתוס וקכו - כעו ריכ ודימ ודו ועורז ויפוו

 , לכ



 וס תומ ירחא -

 וסיוככ6 לע ןינפכ וסלכ ןודכ"וסלכ ןופכס ןירסכו ןפתפמ ןורסכ 6דב שד דחב רח (לכ
 סיזיע רפקתמ 0לקי ןימלע ימלעלו סנעל סותוכלמו 6רקו סמט ךירכ רמו ןעוערזמו
 'כסכ רכ תמעו יכסכ רסס ןורמ 6 5 ורסטת *ורסטת'ק6ו וסווכב) כ\תס סוסו לסכל
 'כותסיטה לכמ ותכד ןווכ' יו ומפל סיתלטפ לכו מסת-6לק סוסס סיכ'םסת6 לכ סכר
 וכוודו ןוחותפ ןירפס קריד טורמ סונתד* םממ"ו וכפל קמור ₪ סל לו וכפל ומ6
 סמוו סוסס דע סכודכ 9חתפתס) ןרסיותס ןוכוד ותכ * 6עווו 6ןוו לכב ןיכינד

 וכקתמו נודד ירפמכ וסלכ ןוכוד ןיק)ס 6מוו שוססכ = * 6מרו) סעסת ורקסד
 6תוורסב ורחל סתתל 55רשי ןפעב שמנו סוססכ * סטידק סכלק) סחלע וסר
 .תוסרתווד פיופרוככ ומפרד <ודק ףי סרוכב וסיונע כתומל ןומזד ןוסור סמ ומדספ
 :ורסטת רו וכפל סכיתפטח לכו רסס סומק ןוכתוו סומק ןיפותפ ןורפס ןומו לכו
 6-63 וסר תינו רותי לו ןורמ6 9תסס רע 6רק ןירמסד ןוכוש "םממ לו כפל
 סוס דכויסימופכ פודל 95 רשקו ףכקנופ ח!פד 6כר כסכ 636 ורסטת מונד
 סכסכר ומופכ סלמ רוסנתסו\ סוכ שטכו תוחכ 62 6וסס סומופכ ךרכתמו רטקת6
 ופס6 רתכלו * ור5תס(ד יסנע ןוכיס נכ ןוכרבתמו סכחלופ 935 - "ורסטת רמוס
 605 רתסנ לעיל ןווכתוד דע '6מודק 6רח6 (מפ)ופכ 03963 וודו םלקו סופו
 סומק ןסכרכ וסנכ למע רט לכמו ונפח וכסכ סו ןירחס ןירוס 'ג * 6כע סולק
 ןוזיווק וסלכו ןעיספ'ג ליטכ סינגרכ 6פקו 6כסדד סרטקו (תולנכ סולע ןודי ןפקזו
 סכלכ 6מומר ןרסש ןעוספ ג לוטכ תרוטקכ רוטק6סוס סורתכ ןולטכ )ו וסיימוווקב
 %6עד רתפל5סע ליעל רסקתשו ןוכויע סיתסס ןעוספ ג לימכ ." סיתכנדנ רחסס
 וסוופדג לק ףככתסמ פעל ןגמ טורפ ןופדב ןפיקסו ןירמומ סוובורכד ופדג ק עומס
 סוססב כס וס * חכתס6 ודוחב 6ליע יסד וכז סנסכו6  -ןקכדת6 וסיחנכו
 6נועלד סווכר (כוזסרפ6 ירוטד ןופורמ ןוטסכתמ סרוסכד 6וער קיפכ 6תעמ
 6)כ ןודכ סכנ סכשיתסו 6מטוחד יכקוכ ירתכ סחיר לע6 רתס סוסס לככ 10
 6תוערכ 6תונככ סומ\כ סנסכ חתפ | *ןמת סכתס6 6) סרטפו וסוחלכ סוס
 ןידכ ןורמזו וסוופדב ןימדקלמכ סוובורכ ןופקז סויסד רתכ *סיתונכ ילכו סתוודסב
 ויסוס6 כותכד סעכ ןיעדו ףקעו 0לכ5 6תוודס ןדוענ 6וס 6תוערד 6כסכ עדי
 סוקנוס ס6כו = * סותולכ ילכו סורוחס) כת סוסו = וכוכלו גלטכ סוכטכ סכיסטח

 6תעס 6וסס לע "תו 6לוע) מגי סוסס סכתש6 ודק לע ודס יודו לע 6סד (כסכד
 : וודס וס סעס ורפ6 ו) סככט סעס ורז6 כותכ

 'כיתוטפכ תסוכעת םדחנ רוטעב יעיכטס םדסכ לוע תפס | התעהְו
 ךרפמ6 וכרקכ ימור 56 סנונכ ךיתיופ וטפכ סתפ סויח 'ר * לבו

 5% + ךיתיופ וזפכ י6מ * סופיעכמ סנונכ ךתוס יספכ = ס)ונכ ךיתינס יטפכ = 'ובו
 סנכד טפכו 6סור סכק (לכ*ת וכס 696. יסונ יעכזו ךרקמו * ךרחט6 יכרקכ ופוכ

 6קכ66% ךרממ6ו ךכ 6קכד6) ךיתיוש ךכ ןיגכ תכס וחורו יטפכ ירמס לסרסונ <
 תדיסססנ .קנסו סיטפכ שקפכ סיסרעכ סיסכ םכ רכד 6תעמכ רמס יסוור ךתוער

 סנינכ ךיתווס יפפכ לטפכל רמ6 ספוב = סמוו !ככ רובער סן לכ לע סכ רככ סיב
| 1 5% 



 תומ ורחא

 ומפכ סלק ימה 36רטו תסככ סר( ךותוופ ופפכ 57 = * ךרקס6 וברקכ ומור 6
 6מ ) .6תפוכ לכמ ופפכ סעיכוו סומתע ומוכ 6תולגכ סכסד דועכ סלולכ ךיתיוס
 * ורת65 6כת65 ןינכ ךיתוופ יפפכ *6ימזע יכוכ 6רטוקד ( ?עסופ לכמ וספס סמיורנ
 6חור * 6דוכעפ לכב וככנ ןידבעסמ ןומופד ב6 רמונכ ךרסמ6 וכרקלכ :פור 6
 ורמס06 קחני וכר = > ךידוקפ רכעמנו ךל רסס ןיבכ יפכמ ידעתה %9 ססודק
 ו6סד ןונכ 636 סנונכ 6יעטופמ .ס)ונכ ךיתוו6יכ יזפכד דועב ספק יעק 5(רשו
 וכרעתס דכ > ךיחסס וכרקכ ופור 60 >ךל 6דמפ) ךירט:6 ףתעס יפסכ ספכ
 6כמזכ" ץר6) ךיטפממ'66כ וכ -ךתוער דכפמל עורעתסב ךרחמ0 (פידק 6חור
 ןונכו רפונכ = :לכת יבסווורמ) קרנ ןירכ  -65מלע 6מטכ) ערסב תוחכ טפסמד
 רזסכ "לכת יכסוו ודל קדכ יתמו6 * סוכמ סמלע י:תסו 6נ\ קד:ד סוד לכסמנ
 ופנר 66 / 56רסו תסככ ףד סנינכ ךותוו6 ופפכ רמס סוקזפיכר 'ץר%5 ךיטפסמ
 יסכק 67 ךיחפףוכרקכ
 וכרד סוקק ותו סוס סכח יבר

 ונלפכ ןועיס ר סק ןועמס
 .רוענסובר ומק * סתורוסכ יעמכ 5

 רמוןועססר חתפ * סיעע 030 יכרו
 :ימפכ ןכ סומ וקיפס לע גורעת לוסכ
 סניק 6רק 50 * סוד36 ךינס גורעת
 "בסי סכקד טרפו ןוכי6 ןיסכו סוירכק
 :לכמ סורק רתפמ ןוטורק ןותממכ ןול
 עטעתס6נווורוקפ רכעממ ןוגכ ןעפ ופע
 .תורוסכ עשעתססד ן6מ לכד *.תורוסב
 ךתרות ילו) בותכר = *ס)כמ לוקר 5
 ןוכוס ןפמ = :וממעב ותדכס 10 יעוסעמ
 סיפוםעט 6תורו6ד * ףתורו0* יעוטעס
 י סוו סו סועוז עס סוסו כותכד ירקס
 (עזעתססנ ותל ספק ןכוכתד (וס 0דנ
 יסמ | יןדעד (עסנכ (ויקידָכ סע
 ןכונתד | *וסכ ודפמל ןינכ (עטעתפ
 גנעתת 16 וסכ 'תכר +ויקודכ ןומס יזכו
 6!חכד ויס 6וססמ 6:כעת כ ןיבכולע
 יוכוככ = ךספנ תוחנסנכ עוכזסו 6לכ
 6קכד ויקז 6ןססמ וסכ טסעתפסמ סכק
 ות6 6ד לע * (ווקוד> וסכ ינועתז7
 ןסמ לכו = > סיוקודכ סע סעסעתזסל
 סע 0עזעתט0נ וכז תורופכ לדתססד

 סויקודכ

 אנמיהמ איער
 ןופ6 65 םוססכ ססמוסמ ליער
 ספכק וכ6ע ס<5ע ספוכמ יר6מ

 במס וסוסוזעו = *ןימ קקיפר סרוק יור ול6מ
 סימ יקיפל ןומוסד סיע יקיפל לע ורעת ליכ
 .6רןעע +56 סכוק ולו" <תסיכסוכבמ "תורו"ל
 .פכוניכ 6רעכב סי יקיפס ןוש \!סיל 6תועכמלל

 וסופר סדלוול ןורוכ לנכס ןומול ןימ"ו 5תוימעב
 .סיננק ןומו'כו ךתללוו לנתו רפתסל (תכיכס
 .ןיסכ תפווכד סולכמ ןומי"'כו ןוסלל לעכב 60ק
 לע סלוד יק לעתור רע (ליעלד ןיעבט רעתס
 .יכ6מ .ןומיסד תופי6 לפים וי לוק ךוטו דודי
 :ןוסי ןוסלכ סיקוער סירס6 תילותכ .* ץיתימפמ
 6תעט ןיפ +קסדל ןיקפלכ םעע סדלויכ 50 ןופ
 סמכב ךיטסל 6ינסד ערס לנוד \יכוטכ סמכב

 רמא

 סוטמ 679155 תחתפת5 6כעו 6וססכ *ןיקקל
 - כזו תודפירפמ) ןוקילכל ןקמדנ סיפכח ןינב
 .ס5בו יכ6פ סמע) תסוב ילספ (קירוסל וכ

 יטמס סולל +(רו לח יטכל לספק יללע סכסש)
 = 6וס י6ס) 5תצס ול (קסלד עככ יפסוס תפס
 = 63 דוד ןנט רוד > ןוקונתע יר(ע סועקופל
 וסרו) וסכעו (לו רועל רועמ וכבוסו ליס יט
 תמ6ס 6סתו ז"סת סילפוס תמכסו יס( עכ *טמ
 ןומיפטו רקויכ ןויס) סורפןתת ןפנסו תרלעמ
 ןיכית ןוערס לכקל ןישכס ןומופד תכסיד ןילק

 ךכעיל
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 '1סו67 ספר קקתפתל סלכ סנוכ וי ךנעיל | 600 * לכל ויקס 6וססע (ווקודב
 קפוע(ו ץופיטס כ 673055 ןופיכ ןיכפע 5ללכ | תסככ 7 "סומוקופס לע גורעת לוסכ
 6לועע סלול *םיכ יסי6ל .(סכרב ןיכ ספי * סמוח יקרזעל ותונו6 5דכ 56רסו
 סו%וככ ןירת לוטו סנכ ?סקופ ןורפ (תועכמסל יקקפקל ידו סוק וקיפס לע גורעת
 ;נטסוו 6שו 5יססכ ןוקיטמ ןירק קרולול ןמתמ "קודנד וע %נפכד יעוכקד ויקסמ
 כע + 6מלעמ .טפכ רבעי תורעו ופפכ ןכ "סמוכס תגורעל סרכ בורעק

 ךכמ סויקתפ65 = סיד ךיל6 בורעת
 רסכ) ביתכד ?ליע דס ועוכמ ןומוס ןףמ נקב געוכמ = ותסר 6מלעכו ןוד סמנַַב
 ןודבכ ןופקכ ןוכו6 לכו 0תסיב יקטמו קיפכו דיבכ ןמתמנ * וגו ןבס קס קמסל ןדעמ כ
 6וססכ סומיק 50 ןורקס ןינחנ דוסו חככ ןורקסד ןועוכמ ירתכ ןיטככתמו ןוקפכו
 :קכ תשס דסכ ובכו לוס ךכ ןיבכ * תסג 6ויקתמו סיכמ דינכו קיפכד ןקידכר גרד
 תונול סה רסס ביתכ ליס :תו:6- תומס ל!וחו וו לוק בותכ 606ת *קדכו קידב
 סע 6פ:עתמ%5 ןדעד ףתכנל ל6ע ס5כד (תעמכ סונו) תובופכ סוכתד סדמס
 6זידק 6ריקי 5ויסרוכ יכרססד 6תלוס ןומוס לכ בוסכו קופכ לוק 50 ווקודב
 וטסוו * םורכ סת ודו סל0ח 6רכ .תו)וס נוסו 6ל * סל בוכס סורוכב סימס דס
 (קנוד 000כ וס3 ףקכוו וטכד סע ירעו יתלכס כיתכ) *טכרס תרעיב 6דכ תורעו
 ךתוס ךתיופ-ךרחפס יכרקב קור ף6לומכ ךותווס וטפכ 650 סול ךמס "וככל
 לכ םפכ ודיכ בטח לכ סועקו6 60 996 * סונועכל ךרחמי " 86 "סול ועכמ
 ( יפתתסל (ם ועתמס טש) | עדומתפ6 6חורו 6שפכ חת | * סוס לטכלכ תורו רק
 ןכוטתד סעכ .ס5ק) חלפמ) םמרכ ועבד תמולמ (סחנופ (סת ' ןועלע) 9רסכ
 וס דו ממ טפכד (תומומב סכק) סוג סופרול | * 'וג) ךוד96 הו תל תכסל
 ספובו פוגכ ןונס וקכדתסד סמכ "סיפורו סיטפכד תומוסר 6תמולס סתומוחר
 6קכד כ סוחורו סוטפכד ףתומופר סבל סול מפרל םכ רכ קכדתי ןודכ *ןופ סיפר
 ךרפפ6 וכרקבוסור 66 > םמע וטפכ רטומכ * סנופכ ךותוו6 וספכ רסס = וב
 טקימ) ס5קד 9תומוחרמ טכרכ יעבד סנונכ  סלובס ףתועוסרכ ךכ 9קכדתף5
 :לספד (טוס סונע ךסמתי) 6רפ5 רעתור רע סונפלופכ 0לדתט05 סימול לכב
 ןוכו% וכסו סכקל סול סיפר 67 6תומיפרד שס רכ לוססד סיקנופ ס6כז (וכתד
 :ע ןוטלסו ןוסוכובכ 6מויקתמ מנעד ןובכיכס ס5קנ סמ ןימסרטד טוטק י6כז
 ססכו 5וסס %כ%ת = * ןוסוכונכ לע סייקתיד ןיגכ חתתו סליענד ןוטק ןורוזב לכ
 סולט + תולו 6קדכ ףתומוסרכ סמודק סכנמב טנוע) סוטפכו סוקורכ ככר 7
 ממס "ו יס כותכר וסונ6מ 35מ .סויקת6 קנע 'ע רוגד ספ לכו (תתלד ערב
 ןויתסד סתעסב חת = ירבד ופל 0% יכ רטמו נט ס56ס סיכםס ויסו 00 ווכפל יתדמע
 6תוכורטסו סכנממ וס) יפנפמ ומנע יסכז ןוכוסו 6תתל ס)ועמ ןוסידק ןיקמסכ
 (!כתס65 6כלמד ףתוערו סכנמ ומ 6מווק תוסכד תעס סוססכד ןוכוש ןירועז -

 ןופווח וסלכ 6יממד 6נוקו 6נומ לככ ספור ס3ק כסכל 6תעטב (כמוקו6ד סחכ סב
 סכקד דע וכעת( וסויכמ) * ס6ככ לכ ויפ סורכו רסס וסייעויקכ ועווק) וריכעתס

 תס> 4 59 ל .שכ1
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 דע וככעתסו ס3סר סומק ימווק 6מלע ירבתמד 6מוומ 0כ0תו -0תתפ וס) תוסס
 ותדטע רפס דו יח רסס 6תתו סלועל טולס ןו56) סער(כ ןוכ תח65 סכווז ףטמד
 ונסו סורת(ל רדס6 רתכ) יותדמפ רסס 036 בותכ 05 דמוע ונ6רס6 > וינפכ
 ןוכופכ .ןכנ סדוק ומייק נה ןינכ * ןותומיד דע ןיקלס 05 ןיכרמ6 ןוכו6) סורל6ל
 רותי ןקכדתמד ןו5סו = *סנועל 6כלמ 6חילס ריכעתס וסינ0 ךכ ןיבכו * ןיכרסס
 ןידכע סנועלד ןוטודק ןופול לכד סד67 ס6מדק 6רפסכ (כקכמ0 | = כנמל
 ןינכו דחכ ןלונכד ןוגרד וכתמ (יוקולנד ןוסתמסכד דח רתסמ ןיות( וסנכו 'תוסולש
 וקונסו ותחכ ןמת ןירומט ווסד ןוכיס לכו סוס יכסו רותי ןוסיגרדו ריתי ן'קנס ךכ
 < *נס36ו ךומסכ ד סנט 6כמיקו6 60 סתימ סוכ סכתס6 נד ךוכמ ןונכ ןוסוילכ
 ורכת6 65 רע 6תוערכ וקונס שויקיד:5 ןינרד 656 םמחו ןירטעו סלמ 0כ6תו
 ורמקתמו לע ןיסטו ןוקלסו 6רדו סרד לככ ןוד 6מלעכ וסכ .(כמזמ סכקד 6חנע
 וכ בותכ וסוונע = =וסכ מנע סתדמכ סוס ךורכ ססדוק ןומז| = > וופר סרורככ

 י ובו סמדקס ץכ6סנ סוטדסס סיעטס רסלכ
 יקק ןיסכתשמ טרסיד ןיגכ = רמסק סכותוטפכ * סכיתוטפכ תס ו?
 % סוכ 6קכדת נו סכק וכבפ ו 6תוער 6סיו סוד סכלמ ונעה
 שנכימב סוטפכ סנכעמו ססעוטתב יתסולכסר ןסמ רעו = = "וסיוכופ וס) רפכתוד
 וכעת6 ונוטכ סכתטסו ןיקנוח ןורתכ 6םפכר סיונע ס6רופעכ סכתס6 ףיתזמו
 יפסכ 6ענכת6ו\ 0טפכו ספוג ףלכ 02203 סכותוטפכת6 | :ס6רופעו ססעוסת
 סוס סנס ' סוס סנוכ = סכי!ע רפכו סוס סווכ יכ כת * ןוסיכוח לע סרפכת03 סמוו
 ןוסיכומ לע לרפכנ 6סודק 6קיתע יננת6 סוכר 6קווד סוססויכ 006 :סינועכמ
 "וגו טעמ סכ וטכסו סכטק ריע רמו חתפ 6כ0 'ר * סכיתוטפכ ת6 וכעת 0 * לכד
 פוחו תומופ תופי סעוטו וכפ וע רוע 6לכ סכטק רוע )50+ סומקוק 0 * סנטק ריע
 סלתת | = 5לכמ סלרתכ 6יסד + 6וס (ריעז סכטק רוע :ריעכ כס סנו בותכו ' לגו
 ןומי6 ןירועז טעו סכ סיטכסו "ורק טדקס ריע' ןופידק ןיפיקת ןיכרכר יורוס כמ
 ינו ופדק סוקמכ סוקויעו ו:כסכ סנעויע לדכ = * סכ ירטמל) סנוג) 6קלסל ןכוד
 "סב ורטמנ) סכ (גוורז05 ספק ד לולב ךלמ סוס סכו = טעו סכ סיפכסו 07 לעו
 יףלודב ודכמ סע סכבו *'לגו ביכס ₪0 תמופ'וו ססכ סל סוס יכס) 6לכ * סתוס ככסו
 יסווגכ לויע לכלמד 6רקו כו = ןוריקו ןוככס לכמ ןריפטו ן6ו0% ונרוס סככד
 ךכ ןיגכ" ןירטעתמ סכ סכומ ורטע לכו .סכנטד ורטע לכמ (פולכ ףסרופלכ ךכ ,ונכ
 ןכסמ "ככל רבו סופכ וקכ דסס 'סכפו ןכסמ פו סכ נמו כותכ טעו סכ סיסכ0ו
 ורטעכ %תורוסירטעכ ןיפיסת ןירטעכ רטעתמ | *סערפ) תוככסמ ורע |ביו פדכ
 6 ריתו סיכק 6וסד סכמו סמכח ו6סכ סכ וכוד סכחו * 6כלמד 6תירו ידוקפ
 רועס ת לוס נמו רסס > סכ (נע6)\ כ וכזמל ןינכ סורקד (כחלופכ (כויעכ
 וטלמו כס <16 * סמ 6כ סטלמ6 "יחס תס 066 לכ סטנמ6 וטכ טלה * ותכסב
 כז 03 סדס) + לוסס ןכסקס םופס ת6 רכז 03סר0ו  \ותמכתכריעס תס (יס
 " *פלככ רכחתסד (ככסמ רכב ?וססכ (תורופכ (0רתססנ תורו ודוקפ דכעתל

 ן'גכ / 0
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 ןומסו 05 לסלע 6וססכ 60ד | -כרקו)כמ סמכמ סכוט וכ ותרמו * סכ וכזמל ןובב
 ודוקפב ירטעתמו נינו סמוי תורוסכ סכ ונרתטמר וכס טוט וסכו וכס רכ לעימכ וסר
 סנוז וורכדו סיוזכ ןכסמס תמכחו  יתסד 6מלפל וסב לעימ) ימנע ו5סב ףתור\6
 = "וופממ תוכ6נו סוכ 6רכמת 63 ןסעב ו סוב ןינכתסמ 65 6שכ וככ 6סד - סיעמטב
 יוכיסמ רות לוכק ופלכו 6וינע וססכ ףוס ססכז 6תורופר וונממ תוכסד ן6מ לכ מתל
 * סולכקנ סוכר ןוכר6ד ןמנ * סתורוסד יונמ עקסמל ועב ומכ םכ רכ לכמ ולו
 ') סע) תייסכ סזס סויס כוקכ סוגע" סתורו65 רו כוסונ (םודק סכנמ) ירו כוס
 ןול סכומח ןועממ 3 רולס ןועממ וברד סומע סיורכמ יס ןוס דס 6וו ס0סת " 6
 +ץתימורטמ רדס6 סכלמד ןובכ מעט וסמ* וסלכמ ופתת סרטיו סלע וסלכ ןומע
 תפת | יגו\ץר6 סזנר סי תמת 6דכ סחפמ רמונכ * סר ת לכ וסט לועסו סיכממ
 ס5ק !טקד ססרכמ 6רתכ (יִס סחפס ןסמ"תרוכנ סרית וכ חכסו וגו ךוממו יכ רבע
 סופורס רקס * סוחורס רחל רמ6 סחפמס רוככ לע ביתכד 'סורכמב ןוסנור 9רכוב
 6כנמ רמו ןועטמ'ר סכב *סתריכב מרות סחפמו6ס תפסו ?תימדקכ סכתו ,תוס
 6תימורטמד סנוד וסמסכ סספסכ קכדתסד ףכלמ 'לכנמ ורק 9 סתוכורטמ סלב
 תכ דפ וניב 6מונ\ 0פיכורטמל סרסכל לק מופז סנטר סזר .*סוניד סרקי ו ן6
 * עסומ וס קודכ רמונכ * 6וס עסוכו קודכ ך) כו ךכנמ סכס סלטורו תכ ועורסןווב
 ביקכ 6ד לעו סונ ןקומיו 6רכוכ רת סב סינוד וסנד רת6כ 6תטס רע בוכר סוסד ןינכ
 ןוכוס = + כמיקופד סעכ רומח לע ככורו * סתימדקכ סנד וכע 'רוע !ע בכורו מע
 סמסכ רוככ לכו רסס סירטמכ ןוספיד רכוב סכק ליטקד זצע ןווועד ןו6תת ןורתכ

 יכ5מ 9תמס דער ןיבכ' 6לכמ ריתו סרו 0וסעסומו קודכ לוכוככ < 5 סכמוקנס סע |
 ב5 רטסככיתו 6 6סד ?וס עסומו קידכ 6דחכ ןוגוודזוד סתססו "קד5 93כ קודכ
 ועכמ רכלכ דב6 קודנס 6וטק 6רק פס * "וגו 559 כמ טו וולבס קודכס כת
 5רס6 רת6כ קכדת(ו "תוכורטמ) 736 דכ6י6מו * ספמ 736 050 רכ0 וס סול
 ודנו יתכד ןכמתד 60 רמד סימזכ סוס יל ןועמס ר) קחכו ב רמ6 -סחפמירקסד
 "נע ויס 6 לע משה ןפמו 6מלפ ספייס ןומויק סעבס לעד רמסד סמ ס)וע לוסי
 ורקלל מווק דפ תוחוסכו ןוכוס 'ז פסד (ינס דס סלמ )כ סי רע * למ ןרטותמ ךיס
 סייקת6ונוסכ סונפ מגע 6מויסתס דכו - מווסת יפסכ 6מלעו סילע יויו קודכ
 ירת6 סעככ ומ סנמוקו[ פסו ס)וע דוסי קיידכו כותכ 67 עו "טעכס וסנכ לע
 6תינורטו תוסד סמכ סתת)ד 6סודק ףערסב ססט!ס) 6כומז סחפמי6ס סכ(תו
 ןוווזו = * )ככ סתרוכב סרות יכ סספס 0תססו סכ ןולי קדכ כוקכד סתומדקכ טס
 6מ16ווס 6תנודס 6וס ןסקמ ןודכוי 6תימדכ 95 6תומורטמל סכתסל סכק
 .ספסמ םרפתיו סל כותוד ןינכ כלמר תוודח "6תוכורטמר 6תוודפו 0כלמד סתוודס
 67 ליג פס 6כנמכ לגוורז6) כותותר ןוגכ - (תוכורטמר 'תוודחו + סנומס (קדכ
 60 ן6מ סונ ועכמ סכנ סתיסו  "ס)וע תקחל סכ) סתיסוביתכ וזח 6ת * !ב\ ומ תכ
 לכ לויעד 6כנמד תרזג ירקתס ס!וע תקחרת(ו רתס ככ  *סלוע תקל לד
 עקסכ סנופ תח "סרק (פוקסְַכ )כ סיתד ןפקכ ןומ סיתססו 67 רתסב ינסומיכ

 סיפר ו
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 ףוטעכ * טדפנ רוטעב ופוכמס םדחכ + סינוד ןירומט לכו סולד ןיזימב לכ קמו סוטב
 סכותאפכ רמת סו סוס וכס ופד) .סכותומפכ תל מע ' 6כמוק\6ר סמכ ווד
 6רקס ץוופ רותו ס(עיז קמ סוותטו סלוכ6 ךפ ןובכו * < ווק סשפככ סר "367
 סורת(כ דס לכו דפ סלל יססניססו פס 60כ) 6רק6 (כוובכ תס סלמ יסד בעסו
 ןוונת וסלכ ןומלפד סתומרתוו לכו ורוטס לכו דוח כ 6עוו :6סכ מתג * סוס וכסו
 .ןורסכו ןומינוכ ןומוס לכ ןורוסכ ןודכו = *סכמ ןוקסכו ןירבכ ןועוכמ לכד סלע סעוסב
 5 בידו ורוסככ וחכתס0 ןוכול ןומו6 לכ ןידכנ 5לכ ססכתמה רע (תוורפב וריסככ
 6פוג ןמ רו סל סיקוס 60 36 יכר רט = *סביתוטפכ 6 מעת %ד עו רוכעתס
 05) דודכ קנפ וכל סע כופכד סלקכ .ורפכט רע סכר 6רפו לג 05 "6תומתמד
 50 + דול ךתיכ ס6ר כותכדו9סכ 6נקכמ 0 (יכורס6 6רק * רמת 6ס) ומי ןככ סח
 בקעו תיכ = >'\ רו6ב סכנכו וכנ כקעי תיכ בותכר סמכ ורכס דוד וכ ודו (וס כס
 ןרעמ 6כוו רסכו בותכר ו רוב וס "'\ ר1סב סכלכווכ3* רספס ותר6פת תוכ סרכ
 "ותכ ףססת + ןוירט סוכד סויקודכ סע סוכ עמעתמ(3 ןגו6ס .טטכו ןגס ת6 קוקס
 .ביתכו סכותוטפכ עת סתיכעו ירגו סוס סורופכס סוי סזס ועיכמס םדמכ רומעכ 6
 סוכ רח * כס ועכ סק ומ כותכד ך6 "גו יעיכטס םדחכ ס)וע תקל סכל סתוסו
 רתכנ רמס = שלק סעטתב טכותוטפכ 0 סתיכעו רולס ןווכ סות 0 טועל

 סויכ ך6יכסי6 סי: רמ6 סתלמ סייגת רוטעבד סו ועכמ רוסע ך6 "רוטעב ךס

 רתומ וונחו ץמח ,תנוכסב רוסס וונק קנס ך6 ןכיבקו סכותכמ רוט ותוכסת ןוטסרס
 כס 61650 = *ךתוע ווטחו סכסנמכ רוסס וינתד 6מי6 טדחל רוטעכ ך6כס 0
 יסלסלו 6לוו תוגנפמ 656 סכתסס כ ינגע 0סד סות סכיתוספכ 6 סתימעוב

 "כותכ* רזעפס ובר רוס * סכותוטפכ 6 סתיבעוכ 3 ך6 סוס רופסו
 סכינע רפכו 606 > *סונ יעכמ סכו!ע רפכס * וגו סכינע רפכי סוססווכ. = 5 כ

 סור רבוע לכנ וי פסכ ס6קמ09 ועוכממ ליגכל ()כוו כ
 מפל 'תכד סמוו\6סכ ןוכל סכדכ ןוכממיגכ רמונכ * סכונע דו )כ סקסו כ
 יערת( סלקל 50רש ןוכו6 ןיפכו רע סדוסו יכר = * כידוכוולע טולי )ו ורסטת "וו

 * רלכוסכ ןורולוו לנכוסוככ ןוסול ןובכ סכומ וסכ חכתםי לד וס) ססכדל יעכנוסב
 .1לעעסרימ קפפ סרוסו בר = "וגו סירוטט סיע כינעועקרוו כיתכ תל (כמולו
 .ךילמס םכרב ורכמל סעב מנע ס כ סרכד סתעסכ ןכימת * וו ךיתסרק סוקמעמע
 וגר 6כ סוס ןישז * ךמק מסמל סוס ןימו םכ רכ 0 ירכמל ועבת סימס סרמ6 קירוסב

 50 + םכרכ 6וסס שכ ךמק סקומכ ליכו 6 סע ףס וולכעכ סי ליכעתוס  ,ךמ
 .םומת ףרכ סלע סכק ףרכ דעו "ספ ךר 6 ןוכזו סוחר 6 (כורקתס מבט יב
 סיכנתמ ךל'וכותו דכד קכמ לע (ומ\עב םכ רב ירכזומ ססועב 650 סכושת) סל ר/ס
 כבל 6מיעו סכוסת 6תעמו 6תעמ לכו * וסיולע (רפכ]ו ןוסיכוק קכסמכ 6כועוווטתל
 סנכלע רפכו סכק יכגנ תכת סכוטת 00 וסוובוקמ ןוכיות 6םכיסכ דכו "(שכומכ

 סיכוחמ םכ רכ וכדתס ותמו6 "סובוקע וכד םכ רכווטככ מבבתמו ןייפכתס ןובידו
 ומ -- 0% ומק כתד רט קחו 'ב = "יוק קלכ סכומת י6סכ 5 סתעמכ

 תעלכ | | |
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 סיקמעממ רמס 6כ5וכר = "\ךיכ6רק םוקתעעמ לסס כלל (קויופמ ולב
 2 ןועוכמו ןולסב ן:פכ פסו סרובד 6קימע ץוסו 6לועל 6וס ווכגרת יו ךתסרק
 ינכוקמ ססכדת0לו סכתס) ועבד ןפמש סכוטת ורק סתרומעד 6קומע סוססו רכוע

 סוסד (תעמכ סכלת "י\ךיקסרק סוקמעעמ לסס סכקנ ורקשל ךירט:6 50:ע 602
 סותועב עכו סונע רפכמ (כסכו (קכדמ לע סיככרק כירקו סיר יעז כמ םכ רכ
 ןיקפכ ןידנגד ןועוכעכ [6כרכ קורס סכוטתו ןמסכתמ ןומודו ומסר ןירעתמ | "סולע
 ןירתכ רמע ןופס סכק יוק 6ת * סיכוקמ יכד 0 שב רבו 0רקכ ןיכו:וכ וסנכ ןוכרכתמו

 6כוסלטכ סוס ןוכיסו ןוכוש סוסו וסכ םכלתלו וסכ סרטעת ול ןוטידק ועל ןיריטכ

 (נקתל ןיטידק 67 ןירתכ רטע יס כד לוכק) * סדורפ ןוות תילו סרמגנכ סדיססה
 ןורק6 6ד נעו סמכמ ירקסד ףטודק (רטע לסל 6רפוטד 6מסווכ ןדיחס ןוכו(ו
 (וכלקמ5 6 ) | וכסתס6 וסנכו 0ק\על ותחכ ןגס קומכפ וכיגו סרשע סכ תו י תונוכס
 ןימרק יטרבמ ועדי וסווכמו ןוכוס ימרס יכוזווסככו (ןמלעכ טספק יד דקו רכ סירטב
 וקפכ ווס ןוסילכועל וסייטרפב ויפוככ דכעתמ |סטב 6ר:מ דכו < 0ש:ע וכבלכ לע
 סיכרקוס מל וס ןירחסו ער( ןימוג ןידכעו ןומכד ןיקברו +סןמר ירוטל לול
 :ןוסימכרק ןיכרקו :סיינע ןיוט.פרמכו ןימוב וסנסכ ופככקמ 6עד סמו ןועוג וכסל

 ינוסד 55 = * רוט סוססכ וסיידסכ ןיסויפקוי\ ףקקכ ןיכרקתוו ןושב ןוכויז ןומיס3 =
 "סמטמכ בותכד וכווסו וסוירתכ ן6עט ווסו וסווכמ פסו ןוסכ ןיברימ וגס ןוסודוכעמב
 621 כותכו = = * לגו ןטככ ץרס סמעמכו וטנוק כ סכ סקכמו רמ6 סיר: ץרס
 וכג לע .ןוסנ ןיכרקמ ווסד 6תעמכ (מ6ת = * גו סורועמ) ססוקכו תסדוע וקכוו
 ןימיכ ןוכווו ןוכוסלכ ופככתמ ווס וסיוככרק וכרקפו +7 וסט יכמוע רוסו נק
 חת | :ןוישכ ןוכוסד סערסנ ועדנעו סרעמ ןוממ וסלכ סירועשד סכווגכ ןוסל ןמחו
 (כס %ס) ודעת 6 סל 6דס רקס וסמועיו ויכס קוק: כקעי םגיו סוכ בותכ סע קו
 6לככ ץרסס יכמסמו יפוויכר רמס* םער6 לע דיבר סיימסד לטע 656 ( רעתס 69

 ךירטכמ ץר(ס יכמסמ 0ד דכעמל רמס סרעסכ סול 6הד ןונכ עט סמ סיכרב
 ןק-כמתמ 'ער6ד סדנמו מסד 63ט דכו סער6ד סוס מסוו י6סל +ער07 סעסוו כו
 60 ןיטולק 057 ןו6תת ןירתכ ןוניסד (תיירתב (ייפ 'ר רח .* ס"ס ולס דיכעת6
 "ב רמ6 קו ב רמס מקד + נכד ססרימע (וס סדו סיתמס 36 טרודו טס * וש
 יכווחל וס) כט יכסו6 יסוו דס "סממעד ןיקיומ ןוכוס ןו6 שייעוטרד סתמפכ סדוסו
 6וססכ וסל סכולול סמוכ סוס ן6 סוסיול ףטכוע (וס ]6 מנכ ןיקיוע ןולכעתסד
 ןיקפכד 'תעטכ 6ויעיטרד סתספכ ומ סכמיחו6 סו ןכינתיכס סוס 'ר רמ6* מנע
 וסל ןו:עסו סכסיב) רס5 סלע וסל כ ןוכמדזמ ןיסומימ ובידרג סמכ סמנעמ
 וסל ןטטמו 6מלעכ ןיט6מו ןולוסו וסכ יגוודומ רתכל *  סנסיגכ 6מוולככ ןיניד תלתב
 ::ןוכפתסס) סוסוגל וס ןיכווק רתכנ וסויעקע סכוטת סוקסס סקד ןוכוספ (ויעומרפ
 :ןמקו וסיירכקנ ןורלסמ ?מגעכ וסכ ןט(םווסכ ןונוסד רתכמ * מוונכב ךכו ןומת
 ומרחו ירכק יככ 10 ווס ןוטרח ןוכוסו סונע ןנכ(תמו סרסכ ירקכמ פונה תענות
 שנקס3ןו:+ע רככל  *ריפכדמ סיעק ןיסבדו םכ רכד 505 דש ןידכעו וסיוטרחב

 6ר'ככ
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 ןינעמו ןירטסעברסכ סוג .(ץוכנלמ 69 ) .ןורכתמ 5ו55כ 6וססו ףרכק ?וטסכ 0רופנ
 ןיכוו ןוכיסו ופוככ ןוכו6 ופככתמו וסוימרסכ יטרסמ ןידכ *פרכקד ןייוויז עבר0כ סוג
 ןופכו קסנו ררמ6 = י וסוודסכ יעתםמו 6רבקכ כ9עו תספכ ףיסס ןיתיישו ןומיכ
 סטפ" םידק ןוסנוד ףפוב * ןוטידק וסלכ 0סד יסד סמנעכו ןוד 6ןקכעכ סויזכודט ןומופ
 ןומופ ןוגרד תת *  םיטלק םדקןוסניד קמפכ י6םידק ןוספיד 6חור < 6םידק ןוסניל
 סתוומכ סוס סד סיח םפכ ץר60 סכנות כיעכ סדוסייכר רוס .סיבתד *(מיעכד סבוובכ
 וסייכמ "נעו סטכ חור ספכ דחכ וקכדת6 ןוגרד 'ג חת * ססנע סדק סדק נע
 = םכרכ כו * םפכמ סלע םפכ תוסו * םפכ תו0 6סכ יככ וסלככ פגי ר רד = סמ
 -םורממ חור ומונע סרעו דע דטס * חור ורק6ד דח לרטע סינע ןיקורע םפכ :ססכ
 סכו = (םודק סכלמ וסומוככ לכתססל טסגע 0ר0 (תורעתסכטכ רכ רעת0 ןודכ
 יסמטכ ורקסד ס9כ לנכד ססלע'טודק (רתכב יל ןירטעמ סחור סוססכ סיכ םכ כ
 6רקי6ס + 6כלמ סוילטד תלסקד 6רפס ונכ ןיורד סורכ סכ6תו "דו תמסכ ורות(
 3600 סותמס ת6 יכ6 חכסו ביתכד ןויכ "1תמרבכס סיתווס תס יכ6 תכשו כיתכד
 ףכע ןורודמ'ג בוקכ ןןיתו "ןוסיר מד כפנופב (עגעופסכותמ רככס 06 ותמ רככס
 שנע ךירטנס דכו מנע יססומ וסינתט6 ד ייקודכ ןוכיס וכול דח .6ייסולכ53ק
 ןוכו3 סמ ןיעדומו ןינוסו וסיילע סתונב 15:מ ןוכוס סרעכב ןיכתי ןייח ןומי6ו ןימחל
 ןמכנתמ סויקידכד ןוסיחור ןתר סערסד ןרע ןג) .ןיפסעו ןירעתמו ןורכתד ןוכומל
 סלע לע סחו ןוסלד סתוער ריכע סו סרוג ןירזנו וסכ וטייעתו 6רוסכד ןורטעכ
 6 דו םפכ ורקפ יפסו סויח לע 6303 0קלעי(ףסכ ןיתכתםמ (ייקילכד ןטפכןומו0נ
 וס 600 רד !ע 6כנסלו עדכמלו 0לכתס0כ 6עגע סע +( נפסל *ם) קל

 %וסי6סכ 6ערסכ יד ןיכויפד סמכועו מנעד (6רעבכ יעדוותווד סוירכס ורמסד =
 לוכע סוכ ערב וד עב סוס סנוונת סרודתו *סיתעמ סיסס םפכס סתרככו ביתכד
 ןירתכ ןילכוסו ספלע מנעד (כוונכו ףמ\עישסד סכווגכ ןוריקי ןיפנע .ןירודמ ספק
 6וסס יר6מ רתסיססכו "וו לככ ןיקלסד ןיחירו ןוכמעו ןיכשו ככסוח ןוס) ,תימד ןוכווג
 םוכנכ םכלתמ םורו חור לכו"יר6מ סיכ'קור סוססד רודמו יוקודכ ןוכו6ד חור ירקסד
 "רודמ סוסס ס6תילת סרודמ יס6נע מנע (וססד (כווגכו מנע יססה ףכווגכ ריקו
 וכקפד סטידק ספ)ע 607 סוסס (כדעתמ ןמתד ויחד 6רורכ ירקלד ףםידק סלנע
 .ךיתבכרסו יי \ע גגעתת ופקכ סילע סלע סכודעב סבגעת 03 ןקכדת6י0סו = סמסכ
 "קכתטסד םפכ סוס ןיכו (ויידכ ןומיסו ימפר מנע ךירטנ6ד סתעפכ סכ0תו * 'וגו
 :קינס חורו * פורג עדוקו סמלעכ טסו ליוסו קילס םפכ * 6ןלע לע סכבסל 0מנעב
 :סנועמ (תחכ ןידכ * סמלעל ע סבו סח ןידכו" סכסל סממכו * סמטכל עדועו רטעתסו
 3סכ ספרו םירו 6תכטו (תכס לככו * פשפכל עדו 6 חורו חור עדוס סממכ (תתל
 ןוכוות רתכלו = * ססנע סכנמ) 9דנסנ יתימג וגוודופד דע *דסכ ןרטעתמו ןרכחתמ
 ?תעטכו * "וגו רמכלכ סכיותכסב תבט ידוווטלסכ םדחידמ סוסו רסס ' וסיירת0ל
 וסוירכק בע ן6ככו םווקידכד וסייטפכנ וס ועדומו ולוס סויפוימפר 0)ע ךורטסל
 ' סספכב .6מפכ'6קכדת05 ןוספיד 6תוער וסל טמ * וסכ סעדו0נ ווקת0ד ןוכיח

 ןודכ | | 5



 קש | < 5 רה מממ"

 אע הומירחא-<- =
 יסלעידומו ןורכמ וכומרל ןיטסטו ןיפוסו יפכבתמלו (ויקולבד וסווטכנ ןירטק6 ןידכ

 ןקטעתמה ןופור וניסו" פנרפ וטידומו עבד סחתפ סוססכ ןונסט וסלכו סוג ער יורעכ
 וסנכ) סכקל סעדו סמםכו = *סמסכנ ןועודומ וסלכו וסומוב יפו ןיסלע וכ05מ עגכ

 תל וכ פכמו סלט רוס ד לעו ןוסיכובכ מנע לע ספק סחו ןויקלע ינמקר ןסעב
 ₪ יתמל וס חעדוס) עדוד [סמ תו6י6 כסוות סויק 'ר רת6 *'וגווקמ רככס סקס

 תוכל ףתעסכ ססדוסנ .(עדנמ (תוורוס = ")0 סעדומ 6רענ 620 'ררמס "ןכ5רכ
 ?ולגתמ סמ לע תורו לע ירעתמ ןוכיסוורבקנ ךומב (תורוס יקפ6 "וססכ עדוד ןסמ
 6בעככ 6סנע סל וערי ןוכוסניסוו 'ר רמ6 = *ןוס) רוס סמוק ןידכ -רתס סוס
 ,6כ קת ד תירס לע ןיחווט ןוסלכ 6תעמ סיכ סל עדוס) ועדי סמו ןוזמת 6 62 6ווקו

 גסנכ* סכקימק ןיכייתוסינט 0כלכןסככו ןוכוות (סכ וככ\ס"רת6 סוטסנ סוולגת6) |
 סמכ עבבד חורכ ןועודומו ןיפסעו ןורבמ וכומד ןוכיסלןועודומו ימקר ןףעבו יטככתמ
 ,ןנספיוו *  סמנעד שרעב לע יכבמלו ועכממ סילס סבלכ ןוכ-ית 65 ןוכופ יפו "ןרמסד
 .6לכ וסוידולע (וולותסד 6םידק (תורוס) סרג ן6מורמס 6קיר) ופככתמ וסנכל
 .6לכןמת ןוכסי כ ךכ יכיגכ וסווכוק ( 99275 פס ) תדקת ל |60 ןסלכו  סכומת
 "ר :סתוכעת תנק6 0לכרמ6 6כ6יבר *וסיימק 6תועבעכמל סתוכעת 0כו סכוטת
 ?נווקומוס)כ ןודכיפס 6רעכב ביתו סמגעד דכלכו ווי סוססכו דס ועפ0 רמ6 סא
 ,6סיי 'רו סיזקוח וכר יז וס קק 6מע סדוסו ר רמס כת * 6מלע לע ןיקחר ועבמ)
 .ךח סידיכ סוס יו רו ורכק וכנ ךימסכתי בירח סוסו סכלח סוגכ וערע קרוב
 ,גננ קונטנוסוימק סרבק ד םיגרת6 וכתור דע *ערק6ד תסד ( לכטיק%ס) 6רטוק
 = ;ןלע סכוומל ות6 (ייחו6 * (וינגת6ד סכס סתורו6 60 חיכמ 6רענכ מע סל וו
 ןפמ סוקזפ 'ר רמפ (םיו 'ל) סיקופוכר ןטופדוס *וסיותירופכ ןלע (פוסככ ףפפכ!ו
 .6ענע כותו סוס סדח סכמול | *'תס יכנ) 6כרעת6 ססו 050 תומ סילרמס 'ת6
 יכימר יבבל 6כומידס6 יסרכהנ סבו סרות רפסכ ן3 6רעק 05 כס סיוק ןתסו סרעבב
 ןמקל ותייפר תס 6וססד וטוימק כת ?קידכד ןוסיפורכ עבכ ורכחת6דכו ןורבח
 תעסופול 5רק וססב ריתווז) קכתמ6ד לע סכלמד וסכ רקסמו לוספ סוס (ווח ןוכוס
 ":0בכתנוינ וחדו ןוסוכבל ןובוקוד כלמל מב ורקסו לווסד ורמסו -"סרפ ותס עסמ
 .5רד 6רפסותוופו לס וסומיכסוסד 9כמדמד דע 'תכיתמ כמ תעמ (וססכ
 . סיילע ענכ עכו 36 סע ריכ סוסד םרכ רועלס יכר רעתס ןידכו סכס (סוכלס
 םיסיוקסו 67 (רכק כמ לכ סול וקולסד 6מוי סוס ןמו" ) ור6ט ןילכ נע יפת0נ
 6וסס ןמ- סכופתסנל ןוככמ יכומדד וסוימק סקומ) רעת6ה ןפמ קול סוכ0 וכגל
 :6רע:כ 69לע 6סד סכימ0 ןוכוכנ תטנןכנ| ןותות6 ףתשסו ירכחלג יל ותרד 6ממ
 .וכומד טומס יפכו ןוכוסל עדוסנ סידי ן6מ סכומסד ףבעועדו87עו  *תכתש6
 יג סולסו סק סיקוק ''רע6סרות רפסד סרטיק וסב (סיויכר טימתטס + ןורכה
 יסדויממסנלו6ו ססוייברוסיקומ וברוק = *+6סל ןכותס 63 ןכסו סרענכ מנע
 - במ . (ייתמד ןוסיכוגכ 06 מוות כ םמלע 0מנעב וקבתמ6 03ןופכול (תעסכ
 \ בנקכ 6סו סיתיויד ןוסיכב) ןכונוסילמס שרטעמ מנע ךירוטכ6ד (תעסכ (סוו יכר

 םרוהו



 0 7-7. תומ החא = =
 5 םרודו- ןלעל 6רפבל (פדב ףתועח 05 ןפכ רע סי3 רמס - ריסלו סותמס 5 טרודנ
 ודת וחכתססד ועע ןימעמ ןוכוסד 6מלע יביוס ןובוסד *  קיד סותמס 56 ית
 סכמוכ ותו רככמ סיתמסוסוי)ע סרק סמנפ טוטק יסכו ןוכוסל :6רש לכ6  -םיקמ
 ןוסותמל ן6ת6 דכ ןומע ר6סד דועו ןווח ןוביס 6תטסוותמ רככמ + ףתשס 03 פרח
 סעככ ןוופס ןוסיתמנ ןוות6 5סרסי דכו "ןישיכ ןוכיווסוונע 6רעת(נ ןימרחכ ,יית6
 * ןיטידק ןוסתמטכד ןיגב לכו סילככ 6תיכעתב סכנה ורוכתכ *סכק ימנ סכוטת
 גע6 0קודכ ןכוכת רעו * ןוסוכיבכ מנע לע םווח סכקו וסוינע סכקימק5 ומחר ןגעב
 ןומנע וסנככ ססד ןימגע וסלכמ דיב6תס 6 קגתס6 0) 6מנע וססמ רטפתסד
 תלתכ חכתמל רתכ!גוודוקלכ מנע 603 חכתט0 ישסבד * וןוקמ רותו קכתמס
 :ןוסקלוק סקכז תוולוע 050 תופנע ירקת \ךוכס6 תומכע :תכל ןסויכבנ ןימוג ןימנע
 וכו 6 תמסב וכול 6 םככ סתּוסנ *סויקט רור:ב סרורנ יכנד 6 שפכ סתיִסו כ'תכ טכסת
 טפכ סלב סד רטקתס (נכד (ויקודכד ןוסקנוח ס6כוד ןרמ5ד סמכ 630 * סינ ועכמ

 יכר רט 6 * סויקס רור:כ סרורכ טפכד חכתםס *סכקכ סמסכו 'סמפככ תורו * םורב |
 טכו = רוס 0רחס 6] טככ יכל 6תסככ יכמ ועפס יסד ףתונב ותירמסר יפסרו6
 ןועכתיו סינע ןורעתוד ןיגכ ןרמלד 6מכ סדוסי ר רט" כוחר וכ 1600 כור ובל
 סרמסד דע סכסל (כסו יז יכס סיולגתס רכ תכיכס 030'ר רמס -60!ע !עוקחב
 כופר יכרתכמ סעמככ וכנ 6תסככ יכמ ץכס ףו6* וגו יקר ןו!מ רכרשב יסכפו מ
 וכמולפפידכע 00 0לוופתסמ לכ מכ סרוסו 'ר רע * סוקר ןופמ רכלמב רתבל
 ןוכרוטני 05 יסמווכ םיירכפל ןועעטיבר וס רמס חובת "150 ם5 (תטככ וכ (תסכב
 רתוו ןוסתתימבו ןוסייקכ מנע בע ןיכיגמ סויקידכיסע 'ר 3 רמ6  *י005 6עוע מב
 יסוייפכ ונ6נידבע דוד זעמלויבעממ סעוטוסל תוס ריעס לע ותוכנו לס ןוסווחמ
 וכגל יסס לוקסד ידכע דוד ןעקבו יבעמל בותכר סכס סנמ+מ סדוסו'ר רמ6'רתכ 05

 ךירכ דק כ כבכו 6תסכסל (מידק 6כותרכ 6רמקתסכ סכו לודד ןיגכ 030 -יזַס
 :סוימע 1מגעלו סגע) סוס

 רפסל ףתפ חנו 'ר * ומעת 0 סכ םתכטו רט סורכמ ןר6 השעמב
 סיתס סמודק סט ןכיכת ןמת "סלטוהיב ותלסתו וו סמןויטכ = |
 :תטרפ לכו'תירוסבד רק לכו" סינגו סותס סע +םידק %עפ ץיסד סתורו(ו * סילגנ

 ןסכט סמכ ןקפכ סר תקדכד תופי: קמ סרוסי 'ר רוח סיבתל ' ?ונגו סיתס תורו( |
 חכומ 07 6תטרפ 656 'ר רמ6 *סימיע זקפכ כטתו ביתכר ' רמת סיס ן6מו" סמנעל
 חתפ ירסד רת6 (מפכטס סנו סכ (תורו6כ מנכ תס6 6סו (יילגוסיתס (תירופד

 * 6ר סדכועכ וו תקדנ ת6שק יס ףונתו * סוס ןיורד לורו סיתס )כ 056 סוסוע -
 ןיגכו . *6םכ יככ סע 05 לע ו0ס רכרע ךיס סכקה יוקר יסוטקד (תובכ עדו 056 --
 .עכמ כ תוס תכוקדוס ןכורתד סומכ 6ס סולו * ססדולע סל וקו סכק תעדו יסד =<

 סמוומ דל רות קוס תכמדו 6+כס 616 -0כלמ סק5של סימ6יוסמל תושסרכ ימו 4 <
 : 3060 תתפ כטוי 6ו0) 6לכ םוכוע תתפ (6מ סוכוע חתפב כשתו :'ק'עורכתףד
 לעד ו כר * סוכוע* ובו קט ורעפ י) וחתפ ותַכְו  חתַפִס ע "ו קספו כיתכו

 ( ְס .



 בע תומ ירחא |

 6נווקופד סמכ טתכות י6מ = * סתכמת ךרל לע רסס = :]0פ3מ 6תתפ פסל
 ןופסע תו סו ןיפרפ פרפו סתתל סנמ תמוסוס רות סנמיק\6וכסו טיכו" תכומתו
 סנוז סכםקו) סלנסו'סרינ "מקס טוד סע\ 6 סע דר דוע סֶדוְהּו) :תוכמוסמד סורכ

 סלכ6 פלכ טוכפ סתסכ יכ .סמיקו סו סוכפ טתסכ וכ "תפסכמ סטפךרד ןכ סדכ יו
 סתסכ וכ ןיגכ טמ = *ןוסותלפפ 0 סרמסו *ווכוס:סכ שנע תדיקוח טופ סתתמ) =

 ממ ךרדס 50 = *ךרדס 26 סול טו = סכמ ףכותשסל סמרו  עדול מ תילו סיכפ
 3ככ סכס סכעוקו6 (ס י"ב ךו56 סכ6 (ב סכס רוקו 6* קמוסב 6רוווק סרכהתסל

 6מלער םתוו5ס יר6 ןכימגרתמ 00%עד סוס ותלכ וכ 'ץוס ותלכיכ עדו סמ וכ .רתס

 ףמככתסל סכומדו סו סכמ פלכקל סספכ( ןרככמ ססד ןיבכ "עלי 65 מעט סמ "סוס
 סערטסקו | + ס)כ ןונכלמותס בותכד םמק סנכ סד סיס ןתפכ וכ ' 6מלע מקרב
 סיזע ודג קלטס יככ6 רמסו .* םסטימכת סועכ סנכ םקמס = * 36 כת וכינןתת
 כבת םכלמ סעב * סילכוסכ ליו סנ סדק 00 ככ סול סוס כל = ןס5ס ןמ

 רט .. סילכוסכ סכלמ , ָבוֶמּו ןפמ סֶכְמְה סמכסכ 6סעסלו ספיע ףתימנרטמב

 לס וככ6 סכסימכ ךכ | *ונוד סנכוסמ וסמסד סרכל ךירת6ו רדסס ס6:סנ [סכמ
 6 סטסכ 'וככד 0רטכב ןומופככו ידב לטכת כב סכמוק\₪ 60 + סנס ןמ סווע דב
 חכתמו 637 סונרדמלו ךירתס חלמסוככס 56ןתסוככס כיתכ 0 סד לעו .יותס
 יכרכת(ד 'תוכורטמר ןוכמיס ןוכיסןומס * ךקלס דע ןוכרע ןתת 06 רמסתו יילכיסב
 = ,*ךטמו ךליתפו ךמתוק רמפתו ךי ןת6 רמ6 ןוכרעס סמ רמ6ו\* 6סגווזכ כמ ןמ

 םכתמ6 0נכ 607 ןוכו6 6תלתמ כרכת0מ סנכד סטיטכת י0ע ורטק ןוכו6 6
 גסונ רל רסתו סו36 סכיו סתיו דומ = רוכודוס ככ (כרבתו ףכסמ כו 0תתב

 6כסו סכמיקול ןופרי 'ג סו סויחרי ןותלתיד רתכ סיפדמ שלט 16 "סיפלק םלשמכ
 סוסו מכ וכב יכוקכ %מלעב ןוכוד סרעת סל ססעובר .ססרו ורסטד סימדק טלטמכ

 "כת פרטסב סנכ 60 "ךתלכ רזזת סתכו רסכ סדוסיט דגויו ןולכ סרק( לרטכע סקכו
 < * סר תר ספת ןרפ סימסמ ךילטס כיתכד סווכ" סו ונוס ביקכ סכ "תסכתש6
 סיס) * סתולגכ 0כממת6) .תסכומ ףוס כותכ סמ = סתולוכ סרסיט יבוסלםכ "ףרשתו
 ₪0 056 כיתכ ל וכממ ס50 רמ6 םיספ = "15000 רסס םיסל רמ6כ סומק 50 סלט
 : וכעמ קדכ רמו סוסו רכיו דומ סרס וככ6 * ןוחכתסמ ןיש ןיכמוס סודה סט רמ6

 תוקדכ'וו קידב וכ ותכד וכממ'מסו רדס = טד טס ספ בירב מ ורב 6מטו יסדו סקדכ-
 י תכתמסוכממ תרויכממ 67 סמס תלטב יכממ'ס דב * סקד + גטיכפווחו רשי ב06
 רטקתס ס)כ סמ רמס "סרק רתסב סדוסי 'דח רתסכ כותכ סושק טמיסוי ר רזוס
 ססנע סומכמס קוס 6ד סתטרפרזעל6 ררמ9 *ונתס5\ט רתסכ סומק = לכ ד
 (יסו רת6 נכביומודו סכןוד ווקרולד ןיזר עמתסי סוכמ ינמ ןו'כתסו דכ ןיכווג סולכב

 ןוכנמ סכמ וקפכד ןובכ ספקד ווקרוס 05095 6ד סלמ) ססמרג תמודק6ו תעדו
 67 6תסרפ סב 'ר רמס -תדבע סכווגי6סכ תורו" סומלפ לט סמלו ןימ'מוו ןיטילט
 6נוו\6סכ 6)כ ףתיכוס) = * סו5ג) סיתס )כו נתרטחתק (תורוסד 0תמכקל סורכ

 6י)גו סיתסד סלע ףטידק ונמ כ סיפר 637 ףתירופכ )מ תילו תקכתש6
 כ '
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 .לנוגכ * 6ק\ע וב רסטכ (יונבת וסל ןיתרי ןוכוינע יטידק 6תירולד ומיתס ךכ ומינכ
 ?רכרסל ורסט 6סדקמכ ןלינכ פקד "סלטורוכ ותלסתו "ו סט ןויטכ רפסל כיתכ 9
 מ לכ מסת > סונגוסותס )כ 6ר לעו ווזמכב רתכלו * יזח (קדכ ףטודק סמ
 < (םודק 6מפב רקטמד ןפמכ | * תירוסב דה תק יסויול 6תורו*\מ רס קס ערבד
 "דבוע סבמוקו67 סמכ סחפמ) ןוזגפ סורנמר םדכוע קפנו כר רמ6 *ספלע סכנעד
 ףכע ןפככ רורס כיתכ 5ר לעו + רוכס תוככ רט יכם ירן6ד 6נסס5 ןומנמ ןעככד
 ןורכעו ןימודק ןולמכ ( כדבפ 60 )( ץכרמפ 6ס) ןוכיקכמ וספכ כבכ :ויסלנ סיסי ורבע
 לי וגו סכ סתכטורמס םורכט ץרח סטעמכְךכ יבינכ* ככ (ןוירע <ש ) ןודכוע
 ת6 סמטת 60ו\ סדכ סער5 לע טל ןיסוכ ( ןימיו(ם )  ןומיד ןידכע סר'קנ6 סדוסו
 זוח6) חתפ סויפ ר * רמו סור: ]6 .חשעמכ :ץר(ס 6תטתו כיתכו 'ךפמר6
 עע ןומעד %תוכ6ס כמ סופרס) ספכרנ סכק ןומו 6כ6ת = "וגו ץרסס תופככש
 ורכקת(6ד ןומוס לכו *  סוכמ 6פוכט רעכפו תלטמכ ריס6ד ן69 וססכ ספ וכיםול
 סוסל !וכיככ * 6רק6 6רטסמ םודק ערס ס6כד) -רכ) ןו ירשמס 6סודק סער(
 ס) ן" :ןו) רכד)) ןוסנוד 6תוכ6סמ 5לכח) ןומע יברכר ר6ז3 פכותמ
 מת סוסד כו סוירכטד .( יקוס (פ )  ירוט וכרמ סוס ןועמס יכר * רכנ ןו) סרכעס 3
 ובר רמ6 = * רנוינר6 ו6מטתווסכת) בותכ ףכ<ת * סער וכדמו סול קיל סוס תימ
 < ספ וכזד ןפמ )כד 6םידק 6ערסכ סרודמ ירסמל יוייפב יכזד ן6ק וקנופ ס0כו סדסּ
 ונויפכ ףרז קת וכוד ןסמ לכו סערס לע תוחבד ס)יעלר סיזמסר 0לטמ סר בכ סנ יכז
 זכו לד ן6ז לכו * <סודק ססנע ער6כ רקכ) 6רז קת יכז * 6סורק (ער(י(סב
 קיפכ סיפור טכעותל סתזומ יתוחכו ביתכ סולע * ןזת 6רבקתסל סי ןיתיומו וווופכ
 דיכע נוכיככ *  <טודק 6ער6ר 6תוסר תוחת ות0 סיפוגו רסס סירכב 6תוסרב
 6רז קת( יכז 6םודק (ערסכ סותסכ קפומכ יכוד ןסמ לכו * םדק לוקונומ דק
 וכז ינוחכיכז 6 656 דוע )ו -ומע ותמר6 רפכו בופכר 6תכיכסד יופדב תופת
 סיע ךסות6 סרק 6תוסרכ ביתוד ןפז לכו "רודת מודל חור סינע 6כסת5
 וככ רטורת סוויע ווססתסל 6כס סכוממס בר קילפ דכ 0כ6ת 'טסרכוכ רח חו
 636 6כדוכע ףסורוד לע 63 67 60 ל16 00616 ןו/רמ6 = :סינוד (תבותמ
 :(ימודקפ ןוביתס ינוופבוססנ וכז )ד ןוכוס לכ ןכוכת = * סור6ת) 6כודקפ 6כת 3
 16 ןושיכ ןיכוז ןמו6מ רכעד ן6מ לכ ךכ יכיבכ קפ:ו יכררמ 6 = * סרק ןוסור מד
 6ער6 6סד סיטפיל וו רכב 5וסס) סופ ווו קכלתספ סער = * פער כ רסס 9ת'שר
 סיעפרו סעכו סעכ ץר6ס ןמ סופטמ וחתי כיתכ סילפ' רתכל סול 69כקמ 65 פוד

 ן : וולס וו ת6 וטפכ יכרכ ןודכ סות תווסתכ סכי0 דוע |
 ססכז רמ5 כ 'ר = "גגו ססכ קכפ) ורמפת ותופ תו וטלתיטפז< | אש

 סונוד 'תומוחר ןובכו ועע ןימע לכמ וסכ וערתס סכקר 50רטוד ק:וח
 < *ןסווכוכ 6תכוכטור6ס = *ווסד 0כניפוסכ עטכ = טופקד ןיסומיכ ןופ בוסו וסוולע
 וסנוסד ןטדומתמסו ןוסורטככ ספידק מיסרכ ןומוסר כקרסוד ןובכ ףןץיעט י6מ
 6ףודק פופרכ ןומופר 0)ד ןוכו( )כ ךכ וכיגכו סונכוס ינכמ ןערוקתסל) סיגל

 = ןוסרז ככ



 נע 7 - תומ ירחא
 נוספו .ןיית5 סתוכטסמד 5רטסמ וסלכד ןפלומתססו ליד ןוכיס 165 ןוטרמבכ
 ןיבכ תורוסל כמ וסנ עדו רוססו* ספד יולמב וסוודסכ סעתססלו וסב רכמת) |
 ומר נד ןפמ כו שוד 6מסב (רטקתש תורופד ת6נכו סכקד עמ סלכ'תירול |

 :כו" 9תורופד סלע סיל עדו 65 רוסס סירטככ 'פודק ( 5שיסלב ?ם) קסכ רסקו
 טו דכע לכו ותכ) וכ לכו סל רככ ןכ לכ ספס תק לז חתפ סר ' סוכ לדת
 זותרת ד לע סלכוקל סרפכ יסוד 0סספ סמו * וכ לכו 69 ריכסו כטות כותכו ' ובו
 6יסד .תירוס* ורוגת ד ךפ לכופל וסל כו סוכ לכימל וכס לכ) רוט טידק סלב
 ןכוכת 60 56 יסוכ6 טרל נו6סרועט ר 'ןמסע סכקד לע למס (יטדקד ומדק שדק
 ןויכ "ווג לכל ןכ סמע 05 ותכד לככר ורכס ובעת ריפסו ?עע ווב סרות 6
 ןומו< ןוסכז חת רזעלס לס * 55רסיל ויטכשמו ויקסופמ(6 'כקע) וירכד דינמ רמסד
 טכ) .*סכפ יתתכ בוט חרג וכ כותכד סל וקכ עטכ מוד סלע ףקלוקר לסרשו
 יסונבו סיתס 6)כ תורו םממ סומס ריו סלפע ?ויכבוסוסד ןובכו ' 1עע ןופעל ג
 ןוכוס ןיגרד 'ג ןכוכתד סילגוסותסןמוס ןינרד ןורתכ 59כטי רצו 'סוממד ורב
 ספק * )גו סיתס לגרד לע ברד דפ לכו '38רםוו תרופ סלק 6דכ לד ןרטקתמ
 סנרד יעכ וכס 36ר₪י' * סילגו סות יעכ וכס סתור)6 *סולגוסיקס (נרד לע לגרד
 כו ןונו5ןיברד ירת -*56רסול ויטפסמו ויפפ כקעיל וירכד דוגמ רסס * גרד לע
 6קפב סיפרתלורזנתסד ן6מ לכ 056 -ורוימ 0 לע + סיתס דחו סילב דס 36רסונ
 ןוותסיטורב סו ןועודומ רומונכ 6תורוסכ ןוונבתסר ןוממ ןוכסכ סיל ןיכסו 6פידק
 סגרדכ קותסוד דע רותו 59) 6תורוסודוקפר 0רמוק סילע ןוכסו ןיקרפ וסירכ
 וקוד 3 קרסול ויטפסמנ ווקס לכ6 * רופס כקעימ 'בקעוכ וורכד דונמ לטס 06
 יס לרסינ ווטפסמו ויסס * לגו כ סעו דוע ךמס סרו 03 כותכו ריתו סלע 0גרדב
 וס סד ן6מ) 050 ס6לבל ןוכרטכו 637 תורוס ורתסו 6תורוס יסומכו 6תורנ0 ור
 רזגת6 )ד |60 לכו וכסעזעע ןימעל ויס לרטול סמו :יזפ 6קדכ רותו ס5לע'גרלב
 ביתכר סכר 6מסכ רקסמו סמלע כורח ןנלכ 6תורוסד סריעז ת6פ6 סול ןוכסונ
 סמ רש 'רותס תסזו בותכ חת " יתממ 03 ץר6ו סומס תוסח סכולו סמו ותורב 0
 וככ 30 רכר ככ סט 05 ןומע ר6ס) :כ6 כס 6רשו בכ ספל "30רסו ככ יגפנ סמל
 וכסד סקסו ל)ס ןוכוס 0מלער ןסב 6 ןוחוכו * וסלכ ןכ\ "רכדת 36רסו ככ 50" רמו
 "קורוסד הלקדק סלל חתו רזגת6ד דע תורופד סמ סינ ועו )ו םונקכסכ ורמס
 חקלסל וכתלכובכ 6קכר(5 מלט ובכ ןולכי 60 ס)ט 6ד תוב 596 'קומיל ןיכסול
 'קכד65 ןילכו 051סטד וסלעו לע יכסלמ פסו ןוסומופכ 03)מ3 טלו 'תנערכ סול
 ןיינת וסנכ ןימנעד ןכבר םמחו ס5מ עברו לו . ףסידק 9 ןומותס 3 ןינכ
 ונע וסב ומוקד ןופיסר יוותפכ ןיפילג ןוטודק ןסמס ןירתו ןועכסו ף%9ד 6כוקכ
 סתוטוזפר 0דמ רטסנ דק רטסמ ןוונק'כ!מל סרקו פויפרוכ טערסו סימסיסקתו
 ןימיתס ןונוכסו פתמכמד (זרכ ןופתתו ןיסלעד ןיכזסו וסנכ ןומנעד סמויק 7
 ןפכמ + 650 תוקתד סת 6נוק סוססמ ןיקפכ וסלכ ןרומ6 רמעו ןוקיקע ןורסכו
 וכובכ * ףולנתל (כסד %תונכחנ ןכטוח תונו תוכ ףלק טז פת%) ירלט סלעס))

 ךכ ! וס :



 תומ ירחא =

 יוזח'לדכ 6דב 6ד 6תוממוסמד 6רטק רטק) נכד תוכמוסעו כר סמוק ןכומת ךכ
 | סיכרטקתק (פו רזגת6 ספד ן6מו"'תוכקיסמד 6רטק 6וססכ רטקתס רז נקד ןסמו
 6כססמ סור רפת6 ססד וכ לכ6ו 05 לרעלכו = םדק !כסו פ3רו )כו סיב ביתכ
 ןומוסר יוככ ל6רסומ םורפד 6כמפה ךירכ *  סטודקכ סכרעת0) ותו סורטסזד
 ספכ קרופ ךיתעטכ וכו בותכ וסוילע ."ןוסנד למסוזמו "וסיממ סורק 6מיפרכ
 תפ* קמפ ערזל כמ 6 תרות 0-ח03 6לו בעול מס ןתת ךכ וכונכו " תו:6 ערז

 ומסרוכעב וע ת6רו טוטו 6 יכ ביתכ רמס סיסופ'ר * יודו !ע סיקטכו רועללר
 ורטקתפ סמכו + סדכ ד רק ת6 סנכדןיבכ * טל "ומע תו סנטו 05 יכ = רנו
 טוטו 63 ךכ וכונכ)  ןוסורטכב סוטרת(ד ףפודק עומר סוססב = ט5קכ 3?רמו
 :תורב ירק לתורוס סכפת *וסכ סוטרתסד לודגסומש רוכעב סמלו וע תק
 6דכ לד רטקת6 נכ דעו 'תורכ ורקס (םידק תומר 1600 ' תורכ ירקש סכקקו
 95 סמק לכס = רופס לסרטו 6תורו6 לסוי 'רסי רמ6 * 67 ןמ 6ד םרפתס )ו
 יתוקפ תלו 'רמת6 סו עדויות( 60 ותורכ ססל רוכזוו בותכל )5 * תורכ ירקקד

 סדוסו ר" תירופורזב ןוכו6ןו וטפסמ * סכ)מ .וסומכ ןוכוס ןול6 יתוקח - ורטפת
 לכו .סכלמ תרזנ ןומוסו ותיקח ןורק6 קדכ ירק6ד רת(מ ןוועכ ןומו6 לכ רמ6
 5קלער סכלמ ספק (יטודס 5כלק וסו6ד 6כלמד 6נוד ןורק6 טפפמ ירקלד רת6
 דעו * 6דכ 67 ןדיח6-ןוק!וח ןירתד רתסכ (סודק סכ)מ סוסד (וס סינוד פ!כ
 רעו * םפסמו קח ךכ וכינכו ישפרו כיד ןונולו ךויסכ ןוכמ טפסוו קדכ ביִתְכ
 ןכ סמע 65 כיתכ סמ סירתכ  ןופע רפס) נו 6רסיל *56רסיל ווטפסמו ויק כיתַכ
 רוססו *לככ ווגכ סוס ירס ףתורוס ורוקפ דוכע 93 רזגתסד בע9 ןכומתו ו 5
 %סו = םממ םיככס קכזמ 07 סימכס חכזע ןכונת דעו " סתורוס ומגתפ סו ני

 סוסס סידיכ קוס 55 ךכ וכונכ * סיכמ קספת 63 6עסוזולויקסירת6כ סוכלד ווטק
 סזע 69 ךכ יכיבכ * סל)חתו סולע תפכס ךכרמ יכ ותכ 6ד לעו = סל ףימסמ (לו וריזב
 וס וכסו 3 רקס סלע *ןוקנע מלעלו סלל סועדו כ סוטפסמו "סתב ווג לכל ןכ
 ורס6 + ותלסכ לכת כקעו ומע ווינה וכ בותכו * 6תורוסד ןיסועכו 0תירופ יזר 5

 "נור36 וס סעסורז:6 33 סככט סעס
 ופכקסל ןוקתיוווב (פלע ירטס עכרסל ןכימס ןיחעפמ .7 ןוריסט .יסיממכ ז תינתמ

 6כוונ לסב ( ןנגפקל סם ) .ןפנגק6 דפ לטסל עברלו עבכס רטסל דס

 סולול) סולכפד סכויגכ לייע 67 *  +קעוסנ 6רווח) יריסו עבכ) לכוינרסו 5לכת לכווב 50

 וחתסלק ווקס ונע קינקסל 6סוכ למ "ןקכרפע (:קויד דקבו וקילקס6 5דסכ ןיפיכ ד סיפר סיכ

 יסנפרס ןע ולעט תיבינחס רדעכ ביקכר 6תויסס סוססט ןקנס למ 6רועיסכ ןבוטס .(תלווס ירק

 תופע ץוריעו ןיריו (פוג לע ןויסכד ןופלנ עבר ןיכוונ עברפל 6כט ןכ6ד ויס ןוסלל 9כעפב

 ס9) ףוירב ?רופסל 5)כיסמ 6ליעל 5ליעל ( ןיפ*ם לס ) ןוסלט ןפילג םעסב סו וטיופלנ

 ןוכ ספופל ססיטעפ ןופטמ ןיכקומפ ןוכבונפ סכפסתמל כרס ןסס קיפכ סובר ס)וע לח ויעל

 פול ביקכר ןוקיסמ סכ ןיסושמ לכו 6פלע לככ 5 ( ןילוע לם ) ןולטכ ןימטו) פער ןוכו סוימס

 +לודכ ונט ףסטוס ףטסלט לברס ףוססד סרב דק (בכת לע סעייק +קפודכד ווופ לק "נו קדב

 ןירת



 רע תומ ורחא

 6ץלומ ('קק רכב דס ןיקועע ןוטוטככ כרס סוס יותתל (םיג ישסמו (סוג יזספ ןירטס ןורפ
 ופחלתשמ וסלכ מרסל ןותס ןוכומס סועע ןועקמ דכעמ) (ברק סוסס ונס ןופלע בוכ 6עייסל
 ברח ון':9 סנכ סוקכ) *ךלדס) ךדוס לוכנ ךלי לע ךככס רונס לסס ?ב-ק ןוחנכ ( יפפפע מ
 יב( םד ( ם) ט6ס7 ד עפופ דפ לב ןופ ערול קמ וסייפכל ןיכפסקמ ןומווב סמכב "נבו קמסלע ורטולמ
 6כר ומובפל ןומו5ע קופכל 59ק 6סעו לןססכ ' ןיעקכתע ןסוי5ע ר:עסד ןומבס לכ עו מוכ יב
 עול 6כ5 טיט ץומווע ןועופס 5עלע וסלכ = סומדול ןוברוד ן(ע תיכו ןוכרכר ןורוט רסימעפ עקבש
 6כועו 6:קתל 605מ ןיע6ס ןרט:תע (לד ןדכוע ןירכע לכ רוקתסל (ווכָב 9סד .סנפול ןלע
 63על ןוכרכקמ 03 ססד סמלעכ 67 ןימרגל .ליכויחל יונ ןסכתסל ןויבע ןידכולטלס 93לעפו ידעס
 : סוופלס יי 5 וזפכ יכלכ סנופ דוע סיעשכו לסל 6קתפ ןומופ ןוכקשוד דע \
 ןכ רעוס ונעב סופתכ חס (גוק'ר " סלגת 63 ךסס תורעו ךיב6 תורע

 סכוכק סעכ לכס ץוורבפ סועקו6 סרקיאס * ננ סוככס ןוכ ודוד |
 תסכשמ :5006 וכתס סל קוס כס" סב סול תקכזמ (וסד סלק יקק 3רמו תסככ
 כ'תכולושוס לכס * 5תעטפ ופ ףפורכ 0 ןוכווגכ 40 0 ס3 מכ )ו חופתכ סול
 *6נכל תווס6 סוס חופת סמ" %מעטכו ספורב ןומוובכ *סו) תפכממ 6וס לככב חופת
 חכתסק סכק ףנפ .מיקולד סמכ וומוובכ סכתס 6 חופת סמ * מכל 6תווסססטק (ו6
 = .סוכ בותכ סמק ףו5 ומ ר6פ לכמ קוקד ספור סוכ תי6 תופתסע | *ןוסנעןכונכ
 ספק קתמע וכס סוכ וכ סכז 616 * 6קיתיק סומעט סופת סמ * ןוכבפכ רג סור
 "ב * רמת ק + סו סכםומכ 06 למ ססמיקנק לסנ סכוטמכ 35 תסככל 0 סכממ
 יכרבפיו ןיבט ןיפיר קס לר תסככ %מנעכ ופכז וסוגססד (תעפכ רט דוס
 ₪) ו5 !וכיככ סע!עכ ןובוופ ו6ובססד (סמזכו = "ןוכוסכ 6ספכסנ מוד לכפממ
 ץרפ סימסמ ךיטס כותכ ןידכ "!רורמ רסס 0רטסמ תמעטוןיכט ןוחור קנס
 תחת ושומ ביתכ סקלעב ןוסכז וסיגססד סתעטב רמ6 יסוו'כ :ןכוסס 6ספכסו יובו
 :וכומו רולס בימס כותכ 6מלעכ ןוכיוקוסיגססד סכמזכ) יוכקכסת ומועינ ימסרכ
 תורע רסס תימורטמ ןמ סכלמ םירפ ופכ 8159 דירפמ - סכסמ 096 סוקר
 16סונ רקס ינכס ועק כופו סוס רזעפ = יבר = "סכנת 03 ךמ6 תורעו ךוכל
 חכתס6 5תוכורטעב 'ע'עכ שירובוטק י%) * קכתמ6 6תוכורטמכ 6מלעב (טונקרפ
 ךוכע 6רכ (וססד סכמז לכ | * פתיכורטממ רכ סו סוסד 505 סול רמ6 יע6
 כ (וסס סוס 03ל ץכקז לכו * 6תומורטקב סירודמ דובע 0כלמ ףכלמד (תוער
 (סמז לכ וכו סכק ךכ .* %תימורטממ סורודמ ץורפ סכלמ + כ)מד ףתוער רובע
 רפול סכעו לכו * <רט תסכככ סורודמ יופסכק = * ס5קד 5תוער ןודכע 50רטוד
 6רכ וס %רזוד ןונכ טל  :וכב סורודמ ווט 3 סכק * סכקד 6תוער ןודכע 6
 56 בותפד סרטו תסככ סוס 7 6:6 - *36רסו ירוככ וככ בותכד סכר סרכוכ
 (תימורטמ לוכובכ ףכלמר נכיסמ ןוקסר 36רטוד 6כמו לכ חת * ךמ0 תרות שוטת
 סונ ס6ק)6) רכ פס 6טפיק תקודקס 63 (תינורטמד ןוגכ טט 'ןוסמע תקסרת6
 6דיכ )כ קיכמ 636 ןומ\ע) סב רכנ יס 65 סכנמד ןוגכ ירטופ םרפכ ךסמפ
 ₪7 סונכקנ טומק חרסכ סי רכדפו סרכ 530 לכיס (לגסכל (תימורטעד

 %7) 2 וס פ 0 | |
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 פב0 תכ סר -יסדו\ 86 +0 ותרסו רס6 6 ךכמ 5005 ומכר בותכד סלק ףורר
 וקפ+וסדנ ומס *1מ6 תבות ליסכ ןכו 6 חשו סכש ןכ סע למ ולסמ בותכ "ית 0 מ
 56 סעשו 6מוכמ סוסו רמוע םרסכ ליז בכ 0סד דועב *כ% סי סכת [ב בוככ סמ
 סת סנקת 0חרלכ רכ י6ס סכתסס סתס 25 חמו סליע) 6סודק 6כנמ סר לכ
 * סכמ סל סכעמ פכו ביפכ סלמר סזרו = ווכס לג ומס *ומ 0 תבות לוסכ ןכו תכ
 סמלמ קונפד 6מויכ סכק ומק 5תוורמ חכתש6 65 ףת *36רשו תסככ 6ד סכז(
 סורודמ ורטמל סכלמ סותסו תיכורטמר יופכס ורוסכ ןורכ ירוטס רימ סו 6תנכחל
 תסוכרתסו 0תמורטמד ורופס +0ד כרתו י6מ "וגו סק3ס תכס כרתו רסס סמע
 תסופסד ןיבכ סמל ךכ לכו ' סכ סורודו יוס סכלמד ןובכ  ןוגרד לט לכ לע 0סברלכ
 ונס וסלכו לופס 36רמו לכל סחלמ) סול תקיפס דכו *(מנעב 6ד (ונוכס 6רכ
 5נכטד (מווכו "סוכ ןומוסו וסכ ורס 65 כד ( פנס ב (ס ) סעלשכ ןוץכז ןו(לע ןוברדכ
 וריסכו 6דפכ ןוסורודמ ווטו 6כנפ3 6תוכ םקומורטמ תסוסתס * סתתל (תיכ ספ
 ןוגכ ספ ךכ לכו * סתתו סלועל 0לכ3 6תוודח סכתסס ןודכ י ומונס סנדסכ (ספכ6
 סקכ םכ רכו6ס דכו .סכנמד סתוערל סי תרכדד ומס ותרסי רש 6טמ כותכד
 * נכד (תוורע סוס ןידכ * 6כלמד סותוערל רכרתס 9 ( ךיכלטנ6ד 60 סכומסד
 סולכוסמ קסרת6 (תימורטקו (תוכורטממ ץורפ 5כ)מ ףסד *ןורטס לכד (תיורע
 6לכ 6תוכורטמו 6תוכורטמ סנכ סכלמ סוס ('תוורע ס5כו לכד סיס סתוורע כבכל
 6ורטו *ו5דו יס ךמ6 + סלנת 03 ךמ6 תורעו ךיכ6 תורע כותכ רעו = *סכלמ
 (כולבו סוס +6 ונורמסו * סככויודי םיקס ש\ = סתורע סננת 05 ךכ ימונכ " ךמע
 תס סטוע סתס סנכ סיד6%סס6  "ס)מ (וירכת ןודכווד לסוס 0516 6 זר
 יסד (כמזכ סנמד סזר,090"סמוע סתס סנכ וסשנ סס6 65 = * 56רטו תורם
 ןולכו = 5תכרכ תעכמ סכובכ ס5לע %רפס 0 = סכלמד 6לכוסע תכרתתס סףתת
 ןופ תעכמ סנס 'ס ןסכרכמ תעכותס וסופ ךכ וכיגכ "סשוע סת סלכ סס0 ביתכ
 עו" 6כקומו רכד ןוורטד רת6כ 0:6 ופכתסמ 05 ן%כרכד ןוגכ 6שעט 6 *9לכ
 67 -* םממ וסומ * וסוכ לע בסש בס ווק ןתו ופדק ןועממ בספו סורעמ וו ביתכ ד
 "תיננרטמר בווז יתיב-נכו יתוכ תס יתכרפספ יוס סוס יסזו"שדו קוס 6דו תוכנורטמ
 ןידכו * וס 0תוורע ןירטס לכמ %סל סנבת 0 ךומ 6 תורעו ךיכ 0 תורע ודו סוס סדו
 ווסד ןונפכד ןיעוכמד ןפכרכ תכסמ6רת6 "סתוסכ תזוש סו תורדק סימס וסככ
 י ןפכתשמ 65 ןסכרבו ףתימורטממ ףכנמ סרפתס דכ ןכונת * יזפ ססדכ ןייסמנ |דיבכ
 ססנע לכרבר \ סכקנ סוס סרועז ו דוסו (סד  דוסוד סור סימתד טל סו ורק ןודכ
 ןסכרכו סכנממ סתיכורטק (קפרתפ דכו = סוס + דוסי וחסד ססיר) וו כיתכ דעו
 דוסוד סור יס ס6)ע רליטכ דוסוד לפורכ תכתמ0 כ סגווזו כל ועכתס
 67 לעו * ןו6תתו ןיסלעד 6לכד 0וענ רו וג סוס ןודכ סוכב) וכ דינו וסל
 חכתסס סלד סוו ך) תילו ןומנעכ וחכתמס 65 ןסכרכ סנטורו בירקתסד (מוימ ןכוכת
 30+ סו וסע ונס" יכס 6 סולרמ6 * סוולככ ועכמתס ןפכרכ 6סד ןוטו'ל סיב
 סיכג) יו 6 דיגכ0ו ןול לופכ 6ללע'ס ןידכ ןוכוית לו סכופתכ ףונת סו דכ

 ןינכ
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 . ונד ןינכ נועל סנוענ 6כלמ קנתסס דכ וו  ווסורק5ןודכ ןוכוות )ד ןובב
 וכסת6 65ד ןיבכ סיכנ) 'יו'ו) קינס 6רימט ס6לע 6וססנ וסכ חגפו 6) 6שכ וכב
 (5 9 ס3 סיכנ קנס 55 וסל ל ) יו ד | סוכב) קונקס 6 6סד 116 ורק 6 ןידכ ותולב
 וסדו סוולת 0 סכוטתכ 6סר ס ןוותס ןי56מ קלקסס דעו חכתס6 0 סכוזת ןודכו
 קלתס6 ןידכ ועכ 65ו 6תימדקכ ויק סוס סכוסתו ופט סקוע וכוס ו6ונסלדכ
 ופנו תסלתס6 סכופתו 6פדקמ יכ כורפ דכו *יופודקסו סיכנ) דוי 15 קונס לוט
 ססנע מו סוס 7 * סיס סכפ יכ 6ק"סויס סנפייכ וכ) וס רמו וסווכ ןודכ סוונעמ
 כונו 6טספ) עדומתססר (מוו סוס םוכמ 60ו רכעתסו קלקס6ו סכוסתיי 7
 935 וטכו וכ וס לו יופורמס 6ד לעו מכתמ 6 לו )כו יכפת 6 סו ןובווס לכל
 "ו קינס 6כ6ת "וסוונפ טנסמלןימע רססר ןכממ וברכרל ומר כוסות ססד יכרע
 * תכרקתס (תיכו תכרקת6 %תיכורטמו ילגתס סזיפו דקות6 )כוסו נועל (ועל
 001 6תומורטמנ סעכ יבורחתס 6ס) סיתיבב גפס * סורת ן) תוחכ דכ ךתכל
 ןפכרכנ ממ ינגתס 6סו מעל עכ 'דקות6 6סו סונכוס) 6קח + תלו קסרתס
 ןסווכ סוד96 ו סרקוו כיתכ ןידכ = *ועכמתס 6סו ןודנכ ווסד ןילסכד ןיקוזעד
 סו ןודכ | *תורדקסומס ופכנ ןידכו * קט רוגסלו סמרקלו רפסמ)ו וככל סוס
 ןסכרכו < 6רח6 6רטסנ ועוכמ דיבכ ספנע סו "דמ ליבק דח דיבכת6 ( 1 99
 ג5ש% 10פ ןודכ = 6דפכ ןוירס לו וקכתס6 6) סכקומו רכר יסד 'ןפכתפ 5
 (תוודפו 6דס סרטסמ וסכנכ עילת סויככ רמ6 רזעלס'ר סככו פר סככ' וסוכ לע
 ייקלנק ססכז 6תסס דע (סעולמ לד ןו)מ סכעממ סה * סר סרטסמ ו(כ'כ
 ןכוכת לס ןועמס ררמס * ךיכ6 תס6 ןס5 | *ס)גת 63 ךוכסתש6 = תורע

 *6ילבו סותס שודק 6משד סמכ 6ילגו סיס 6תירוסד וולט לכ
 סות סעודו 6ו)נתסב ףלכ לכס *  סילנוסיתס ופס וכס 6טודק 6מס 6וסד תורוס
 6תוכורטמד (כמז לכ כ5ת = *ךוכ6 תט6 סוס וכס 6רק וססנ *סנמוקוסד סמכ
 6כלמ ןמ תקפרתלו ךזיע 6ינגת6ר 6תטס * ךמ6 ורק6 ך) 6קכיו סכ)מכ תסכתש6
 סותנתכ6 סוכמ ןוכורתכ תרטפתס 05 ףטודק סכלמד סוס ותכס -ורקת ל ךיכ 6
 656 סיתסלס ר66 סכמ6 תותירכ רפס סזו6 ו רמ6 סכ בותכד סמכ יסדו סוס
 דכרפ ונעו ורת סנע דיקפ 6ד עו + סוינגתסד כב 'ע 66 כמה סיס ותכס וסחו
 ליכעת 0% = >סננת 63 ךמ6 תורע ביתכד ךמ6 ורקתסו דחסנווזכ ףכלמכ סכתו
 *סכמ6 ספל סכעז פכו כותכר טמכ *ךכופ לע ח)קסתו סד ןמ 67 ןוקסרתוד
 נע6 + 6כנמד ותכ5 ירקתסו סכנמד 6)כיסמ לווננתסו ךוע 6תונגכ סיס דכ דחו
 רוע רמתסת 6לו ךסכס ךכ ןוט:שוו ךכוכמ ורעתה ןינכ דיבעת 63 סיכמ תססרת6ד
 נע = * סוס ךיכס תורעיכ ןו:כ *'טמ ."סנגת 53ךיכ6 תס6 תורע דסס * 6תולנב
 ריתו ככל 6רטתס6 (ועכו סרודת סכ 6כלטר 6תוסנמ6 סכנמ ןמ תקפרת(6ד
 ךנוטס) ךנחמ כרקכ ךנסתע ךירלס"ויכ חתפ ןועיס = ובר = * סכנ) כוסית 0%ו

 6155 חתולנכ ןכס לכו 36רם:כ וסכ תמכתס6ד (תכוכפ 67 ךודלס יי יכ "וגו
 ןילכו 95 6יכתר = * לפרי וס) ןוניסו )ד ןיתער 6 לכמו ץרטס לכ סרורת וסייע

 ןוס[כ5 3 וס ךי ו
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 יוכרכר ימקמ 5תניכסל סנימ ןיטינפמ %6רטוד דע וס) 600כ03 35רשיד ןוסיכט
 סמכ וסיילע ןירזנו וסיינע ןיט)פו <רסיד ןוסיסכט ןוסל ןילכו ןילכ  ןומע רסשד ןבממ <

 ןכמפ ןוכוס לכר ספקותו נוח תרכתמ יס סנכקל ןוכיית ןוכיס דכו * ןוסוב ןורוזב
 סוסו תדלענ" (נכמ וסל ערפתולסרטיד ןוסיסכמד 6פקותו סנופ תרכתו ןיכרבר
 יכס רוכע !סד"'תורוסיעבתפ לע כטינ יובופכ כסתסו 05ד טכ רכ יעכר םודק ךיכחמ
 ןופוופ ןועכר5ו סווממתו ןתסמ סכ0תו * 6 פלכ סכ סתמטכו קכר כ סול ןיכ"םמ
 'ודק ךוכסמ סוסו דעו 30תססל ועכד 'מונכ כ6תסס וסו6 דכ ןכ6תס( וסנכו לפובכ
 6תוירע רכד תורע יסמ רכד תורע ךכ "קרו לו ספוב יפוופ ןוכוס ןו:ס ךיכסמ סמ
 6ד נעו -+סדוךורח6מ בסו יכס וסר סכעוקוסד סוכ מר רכד  (יוסד 6ס) יססד
 * סכמיקוסד סמכ סוס ךוכ6 תורע ביתכד ןיגכ + טמ * ס)גת 95 ךיכל תס5 תורע
 * 6תונגכ סתבוכטכ 6כ!ק ןידכעד לע  *ףתולבכ 9סרסו ןובכעתמ ןונומ '\5ע כס
 = .סכמוקו6 וסנכו 6תכוכסימק וסויערבוכ(סמד לעו * 6תכוכס ןמ וסוופכס ורדסמנ
 ווסד דע יפוו וכר סומע סוסו סיקטופןל ליז6סוס 55 יב = :ןנוד %תומתמב
 יםסמ יטסכ 06 יכר רמ6 >יופכסב דח מוסר) יתס סוסד סכ רכ דס מק ינז6
 סיטרת6 ךכ ימוגכ 'סתורוסד 6תוורפכ רכער סונע ודוסס6 ןודד יופכ6 9סד רול
 סוכ סכתמס 6תוירע סמ סומו סוס דכ סו סוס 6ממירי6ס י6יסוי 'ר 35 *יופכסכ

 616 56 סכ0 יכר סי3 סרק" 6תורו6ד 6תיורעכ ודיסס(ד וופכסכ סכומס 059
 6וסס) ריתו וטכעת 63 וכווכמ 6תוטמכ ןול רמ6 * 000 סמ ךככ5ד 6מומר יסס סמ
 516 כונס דמ סמו סיל רק6 -וסמ 0כ0'ר רט  *סונו קרב 6ק יוכוק טד םכ רכ
 6כרוקס וו 6וסס לכו * סרממ סכיורו 6ויפסנס דחכ סכורס * ותחסוומ6 סקרסכ
 6די) ורטקו וסווכוכ סכניוע .* 6רכג דסב!טטק י6זופסוסו סכמק סרפבכ :ותסב
 דסדופ סככזתססו סחומ יכל נווע סוט שד 6מומרו םונ :ססמ 6דו סיב וסע

 50 + 6וק ו6מש יכר סו) רמ6 + סיוס6 סוס ןסמ סמ רמ0 * ןווגכ תוסד סויס6 |
 6מוי לככו - סכוטתכ סכרדסס לקוי וססמו * סטפכד תוסס 0" ך) בסי ףתוס5 יש
 ןומיסמו - סכומ 6וטס לע ןומנע ןוכר (וסד סכק מ (כוככו וזוס דפכ 6פכ (כיזמ
 ףכרכע6 סבוזת ךכמ ענמתסד 10016 636 וכר רמ6 * +5פכ6 סנוחס6 ןיעמד
 '30%5 86 = רפוכת ךת6טחו ךיכוע רסו ךינע (מירק לכ6 * 6מומר 6וסס ךפכ5מ
 6יעכ 0 ךר6מ וסד) 0060 רמס - 6מוסר רכעתלו ןוממו בסיכ רמ6 + 6וס ןוכמז
 6קסעת6) 6מווסספ סכרדכ סוג רמ6 - :תפכתמס סכוטתב יסדור ךכו לרכעספ-
 ממ וסדו סמ רת6  *רזעלס סו) רמס - ךמס סמ סול רמ6 >  6ופוכ\ שמפו סתורוסב
 "כ סוס 6רק6 כמו "סוכרכו 020'ב סורלפ * ךדעסכ סוסו ךעייס ךדנ6דסורנ
 = לוסכו עדו 65 רעב םוס םירדו כותו סוסד סוחכס6 סות6כ לע זר וכב' 3יז6 6
 ןיחגסממ 65ד 6מלעובכ ןומוס ןיספמ סמכ > גו עדו 63 רעכ םיס לז ת6 ןוכו 3
 ככפמ [6מ * 6מנעב ןומיוק סמלע ס5קד יוחרוס עדכמל ןונכתסמ (לו ןיעדו נו
 ינדתסמ ווס ונוסד * סתירוסכ ונדתסמ 6לד ןיגכ = *ןוסלוד 5תוז פמ ערכמל וס)
 עדו טנולכתסמ 6)ד >תסז תס ןוכו 5 ליסכו "סכקד יוקרו> ןוערכי סתורוסב

 י!סוקיכ | |
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 .ת6ז וססד ימודג (מו"פנימידכ סקנע ןוסרד כגלע 6לד 6מלפכ תלול .יסומממ
 .ימגתפ לע ןורבעד "בום סוועימר לע ן6טמ 69) ןיסכז ןוכוסד 6טכ וככלע ןפטמד
 ינרטס לככ סול ןיתרו (מלע וססד * וגו כטע ומכ סיעמר סורפכ כותכר סתירוס
 6 רקד סופוסכ סופרו5 סכלמ דודד 05056) לע ופסכ יונע ןוטמ 5 ןוכודו
 תוקת סרפע וסמל 0מלע סוססמ ןוס) ססניפל "דע ורע סרקמסל כיתכד *ןניערו
 ות = * סכילגר תופכ תחת רפס ווסווכ סיעסר סתוסעו סיתכל .סויקורכדןוטלגר
 < טפרכר סיקפוח ס6כז 06 ורוימ 6ק יפמכ * סכעו וכפכ יטסכ וכ סיקוו רמו ןותפ
 6תירוסכ לדתטסד ןסמ !כד = יסכקד ינחרוסו (תירו9 ערכממל סתורופכ לדתמלד
 חתורוס וס *  ןיסומיכ ריכע סכקד סומס סמ | > םומ סומסב לדתפס 3
 6דכעו סתחכו "קנס 6תירוס 6תירוס ועגתפ לע רכעד.ןסמ י6ס וזח 0ת *ועכ יכס
 לע ןיטווכ ןדסס וסלכוו6תתו וסנע סוכ ןונכתסיד ןינכ יופכסכ ןומוסר סכ רככ סוכ
 %סכ וככד ווחרו6 עדכמל 6מלעכ ןיטסמו ןונוסד "ו וכוע ןוכיס3כ 6כ6ת) :סופור
 סילע ןוחתפ וסלכו וסל ןסמפו טכ רכ 6וססד יופכסכ ןינכתסמו ןיכווע ןופסז ןוסככ
 .סומלפד סיכרחוסל וקלתסס .*ות6ד 0מלעכ וכ יויו מנע יססכ סי3 וננ רוונרונ
 ומוסר חכתססד ןימוו ןומוס לכו "וולע סורס 66סמר ספורו וופכסכ 6תודסס ץסד
 ןומוס ןו<() = -פכ6סמד סרטסמ חור סו ףי966 רכ דופול 6 תודסס) וופכסכ
 ןכונתו "ותסד סמלעב וסל ססטוטל ןוס) קיכס ןוסור מד 'ןופכ6 ופוקת רד יביוח
 ספד סטופ דס סונע ךיפמ סלק סיפון קמו 6תור\פכ דתסלד ס(כו קודכ ולס
 < לע רכעד ןסמ יטכיכס :י6תתווסלע ולסד 6מוסר סוססמנ ינפכ6ב סי סיטרתסו
 ןיקרע סוכמו יופכסב סיל סוטרתסו 0כ5סמד (חור סונע [פכטמ 6תורו6 ומנתפ
 ףתורופ ימגתפ לע רבער סימלפד סוכרטסמ וק!תס6 סינע יורכמ 6)כו סתתו ו0!ע
 סייע סכתס6ד סכ6סמר ספור ףול6 60 סוזפכנ יונ סיפ ינו סור6מד ודווקפ לעו
 653 סוכ ס%כישל סול קיכשו קל סיכ סול ת') סב ד לוס לס סורכ) סו) תירס
 %כפילוסו 'כפילוס יכס סול רמס "'תרמ( קריפס פס ך) כמ וכר סונרמס "ותסד
 'כוטת'ות םמויק סנמ תי) 6סד ןובותו ל יס וומכ וספכ ןומוססס לפוכ 6תורו יסד
 ךח סמויו ו(פכ6כ סוסר סכונסד דפ סנמז ו וכסו 6ד 0תווס6ד כפופו6 וכס סכ6ו
 = = 6מוסר 6וסס יסכמ רבעתסוודולעו ססכז דחכ 6נערעסו 6קרו 016 כונס
 ךורכ סי רקס י סרח6 רזעל 6 סולע סנירקו * רזעפ6 סול מס < ךממ סע סו רש
 יתסר לעכו ןוד 6מלעכ ךקלופ סקכו .* !פסכ ךלומקנ קכיכזו ךל סימחד סכר
 6כוטרוק סומק ןיקת6 סיתוכ) סיתווס סימס חטתט6 ךל ףכערעְד 0וס 606 5
 6רכב 6וסִס סו רקס ולכסדרתכ *ס0תינת 6לגעד רסכ) 6קסכד ( *סוככט ?פ )
 6ד 6רטוכד 6לגעד 66 ו) תוס 6קמוס 6תרות 670 סנט ךס ו 6מו0 וכר
 * 6רכדקל 6ערוקל ססרתכ 60916 תרולוסו תרבעתס 03 דע דפ 5מוו\ "סכניכסד
 ןמ סכומ 0 = 6ד 6תרותר סמ סע סול רמ 6 * רכב דס 6ט רכע6 09 6כרכרר דע
 סכות וס ירקת6 סקלס ס6 עכט תכול רמ6 5* מסכ 05 %סירק ל תדופו6ד מו
 * סלק 6ןססמ (סכווקו "סו) מיקס 6 ו0םור 6כרלס(ד דועכ סו "סרפכל

 וקו 4 הס - לכ ו
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 6 סכסמ וקנמס ר רטפת(ד לוו ןמג למ 6יסס לע סכרעתל'תירוסכ'ניכזד תססו
 כפול 69ר'תירוסד סלמ'מומל סכליחד 6כ\ סותווכ תורוסכ ןל רוסכוד סכ רכ סוס
 6זומרו סוס תמכסד סמ יסדו 30" סכערו לו סוס'קמכחד ס)מד 6כנכתס 6 67 סנו
 סותכ כב * 'תמכפר 6ורכ טממירקת 6 עכט תכ חת לכ6- 6תתלו 0ניענ סיס סקנע
 סורוסט זי סיסחט 1" סוסוככ 1' תוסוס 1 -תופרס 1 ' תורפ עבס' עכסכ לכ סב
 ריפסו "וגו ןרססנ סטמ 36 לו רכדוו כיתכ 67 * סככטוקכ ןרסקו ספמו * סיכסכ 1
 6נמחר ךירכ 3 = * סוס ףתטכמד סזר לכו עכט תכ רמסד 6רכב לוסס רט
 סותכר וסס) וכזמ3 0תימדקכ סלטי) סודקס 6סד לוס ךורכ * לד סנט (נעממד
 סנט יפ סיד ספק קוקר כיוס דכ 06 *  וו רעל כורקלו קורל סוטס סו

 :סופס ךל רסס לכו סו3סךתוכו סולפ סקס 6כ0'ר סינע רק כורק וסמל
 ותופס ת6ככטו רט6 סוסו פתפ ויק ר יסנת 6ךילתח* | רן ע

 ןירטעו ס6מ ןכיכת ןמת ' רגו'תורע ת6 ס6רו ומס תכ 16 ויכס תב
 סגוודז 0 סד6 עב 09 לכס ןוק יטקדמ דו9ו6 סוס 63ו סותתסמ סד6 םרפת 6 ןמט
 606-600 רקס סתומ מנע לכ לעו סילע רזגתסד תעסמ רמ0 יסוו 'ר .סיתתסב
 ןגוודוסו ןוות6 ווס ןוכקוכ ןוחור ןורתו ." סיתתסמ טרפתס דימ "סתותעבל ריוס
 ןטסס ןו56) * סר וככ יעבכ ןורקו 6מנעד ןיקיזמ ווס ודונוסד ןוכוו *ודופוסו סומע
 6חתפל חכתס6ד שכ רכ דעו +יססכ יתככו | - סרוכבו ' סתוכר 60תפל סרסומכל
 לס 'סוכמ ןקטרתסו [ססרע וסלכ = *ןופנע ןירתככ ורס 6םולק מט סיתוכד
 תחכד סתעמב סכסתו -סד6 יככ וענכ ןישי כרקו 63 עגכ\יסמ * ךנססכ כרקו 6) עבכו
 סוכג וכורק וסנכ יסתתו וסע סונ מקו סטודק סקוידכ ס6נע נקוידכ 6
 תרולו6 רתכל 6מסוז סכ לוטו סוח לע סינוס 6ת6ד רתכ * %מ3ע 190 לע וסוכלמ(
 וחכתמס ןטתמ ןוקורו ןודטד 6רודמו 6מלער ןוכויס ןירד לכ ובפויתכ  'ןמתמ ןיק
 6תובלפו - * סתתלד 6שכ יככמ וסב תוס 6תיבלפ ןודטו ןיחור ככ ךכ יכיבכו יורטסמו
 וססכ וחכתט0ס וסלכ ןינרסס ןמוס סל6מ ודוליתס דכ ןכו- 'סנועלד יס!עוכס)ממ
 ןומו(ע תכק סי וכדסש 6 ) * סד6מ ודולות6ל רתכ :וסנעמ וגנפויסתתמ ובלפ סכווב
 וריפסנו יסלפר וריפסל ןוומדד ןתמב וחוה ןומו6מ ד0\9- ( 'טנסכ סיקבופותמ וקפבד ןוסול
 ןסעטו = "'ובו סכס תוכוט וכ סד(ס תוככ 6 סוד וככוסרו) כיתכ דעווסתתל
 ספ ןוכקו ןיקד 6רטסד סיסנרמ (מלענ 6תסד סכתמ6 6רוכד דחו ."וסוורתכ לכ
 סנמ = 'סמעב ורק תסו (סרתב ןסעט ןיורכ ונסו סיקע תספכ סכקוכ דמו ןוק לכת
 ןיחיכפד ןוסרמ6 ןומו5 ןילש ןיעדוסו סרווסכ ןגופת ןוכי\ - ןיכרס0 ןידטו ןוחור וקפכ
 (סמבורכ תטוגרת6 סויעכ סדו * 0מ3ע3 5 וטק ובויז לופס ןוק לכות 6דו *  תתנ
 תקפכו סכר סמו וםניר ןוכ ססרודמו למויק סיס ןעכ דעו = = /ססרטסכ תקכרתסו
 תקכדת(יו טנרכד 6תכוסות סוסַסַכ מלב וסיינמ תטמסתסו ססכ ינככ תכויסו
 ןוכרח6ןוכווז תקופסו תרבעת 6 סתכוסות סוססמוריתו לו תנטכ 6תכו6'ת וכ
 וסווממ ןרבעתמו ססכ וככ יכסומ ולכל ןיפכתסמ סכ יבכמ תדימוסד ןוככ ןוטו 5וקלעל
 (יעכו ועל תלפב 0יסו 4 סוסו סתימדק תומוכל ןונז  וסלכו ןיחור ןדגפנ ו

 סוכר
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 יוכרד וסווסורכ 6כ6תסללו וס) טק וסכ תקכדת ו ףמכ'יככ וובר תמחו 6סוובר
 ןילטכו טמקןיססטו ןיטודק ןומור 'ג ןמת ןכמדז6ו 6מור סנססכ תנז 0 סוסו כ ככ

 "רסו6 'תורוסךכ וכונכ" סימק יפנפתמ ןמתו סכק מק סי ןוקוכמו סכמ ומור וס
 65 ססידק טנרב חכתט6 יסד. *\6דו סוטודק סתווסו סתטדקתסו 5סכ יככ) וסל
 ווכר וס סול ןינטכו-ןרמ6ד ןיסודק ןוכ למ 'ג ןופ65 סכק ןומז ןילכו סכמופתסמ
 5 = "ךנס6כ ברקו 9 עגנו טער ךופ6 סכו6ת 03 790 * סי) 606כ0) 6)כו 6) סוסו
 רכיסל *וסטלפסו קטח וכיכבותכו "ך) הוכו ווכס9מ יכ ןינכ סער ךו3ל סכו6ת 3
 סוכ תכווהו 6ווק6 סוס ןודכ 630סמד 6רטכמ מור ףינטסו לטודק קכתט6 6 םכ
 ות סו ןומלע) סיכמ ירעת 63 סחור סוססב תכ6תס סי תליטק יס לווכר סוססכ
 לקור 6וסס סנמ ןומטכו ןומודקק תלת ןוכו6 סמק וכמדזסו ןו) תליטקד ןוכרס5 [ןוכוס
 6) כ רכופס 606 * וסל 6לטק) ט!טו6מ6 -וקכתמ6 0כ6סמד ףרטסכ 03 00
 סו ףכונכ ס6טלסל ]כי ךכ ןוגכ -30תס6 )ו סכלתסס) ןווכת6 09320" טדקת6
 טכ רכ סכתטסו ססכ יככמ ממסת 05 6מלעל סוועכ תרפכד חכתס ןיכוזו " ססורכ

 סונוד 6תוערו סויע בוכטו סותתכסכ דומסו סותכטמ רעתףו סקע סתבו6ותר 0רטקב |
 6ק סויעכד 6רטסמ דונוסד רכ 6וסס ןודכ = *סומלקכ סול סוסד 6תכוסות וס
 סנט תעדו סו תלממו תולי תיקפכ דכ וסס סכתט6 סלוד 6תכוסותכ 60ד סוותס
 ןוכוז סימע תפכתמ6ו סמעבדוווככ ןיכרמס ןוכיסב סול תלדבמ) סיכ תרטקת( סוסו
 ' 6מסית6 )ו סינפת5 סרסיסו סרסיס לכד טכ רכ סוס וס *סו) 6)טק )ו ןופינס
 לע 6דקפו 6קסכ תונו) סמלפב 6סדקתס דכ 6רסיסו סרסיס לככ 6סד ןיקלעל סוממ
 ןוכו6 ןוסכז "6כמז 6וססכ סינפ םכ רכ וס ןודכו * וסכ כוסו תלדבמ סוסד וסלכ
 תכס ודמו וטדקכ םדח ודמ סוסו בותכ וסוינע סכלמד סמודקכ ימדקתמד (ווקודב
 536 סיכ לכמכטסו 6כלמוסרוקט6ד 6רפסב 6כ)מ סמל סולב ןו56 ןוגמ * "וגו תכסב

 יסדממס 6דולגד = * 6סבוככוסכ יכסתסמד 6תוכססמימוז ןיסמקו 060 עַכְרְסַו <
 ןיעמס 03 ןוערו 63ו ימיו ןומותסו ןומיטס וסנכד ססכ וככל וס יונ "6כלמ סמל
 65 607 *ןולכתסמ סו וסוומק 6תווססו6טוע ססו "6מלעכ ןומויק ךיס ןופינממ 0
 6 רמ6 טו6 ךכסיסו יככותכד + 6תורוסד 6טיעב 006 סבזתמ6) סזמוכב ןולכו

 60 .6קווד ספ סרק = * 6קוול רוטט סוסי ) רש6  *ס)י3 סלק רוסט סיסי
 סתטדקתסו 6שדק 6תורו0כבותכ וכסד + 9םודק 6תורוסד סטיעבינמ סנמוקו
 לכסו ןוקוקנתפ6ל רקכ | אנאת | * סכוד) 6 וו ומ6 םודק וכ סיטודק סתייסו
 ורד וסמוות6ןפכמ- = * תסנ דונוסו םרח6 6פורכ טכלת(ו סיתתכס| סד 0 רדסתס
 6כטות6) סופע 9כקמ תדינותס דק לככו 6מנעב רסס סכקונססו מ\עכ סויקודנד
 ותופס תס חכו רטפ ססו"תכד י'ובתמר'פמיתסב סומקוס ססו פ)וענד כווגכ למל
 ןוקפכ ןועזג דסס ירסמד רתכוי יסדו 6וסדסק * 6וס לסח נוומ6 תכו6ויכ5 תב
 - ףרכסת(3 יתסו ינס5 (פכע ןודכ  *קמרת6 בירקו ןפכנע ןטרפתסו 65 תוחתמ
 סנוע יתרמ5ביתכד ןינכ 0מלפר (ןויתבביססו 6תומדקכ פס *5כ)י0ב דח סגווזכ
 יסמעוכב נועל ותרככו סיב יוחבתטיד 6שג מכ 0003 ןסכמ לכ6 ' סככו למ
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 .סיקיאפלויכרר"רטווכ תכ* 0ע:תסכ סוינגתסד סכךיכ6תופ6תנרע שנאת <
 וסכ ןינוסו ספ כד וופר6 ועלול (ייקידטד ןוסיקנוח ססכו * גו סכ וכנו |
 (תובוכחו ףתומיפרכ 005ע ףס תרכעת6 סכ0ת - ןוסוקלוח ספכווסייכג ןעדולתססו
 .6רו סנ 6קכוו סמק :סק רתכל וו תקיפסו תרבעת ו ןיזו.עכ 'דוו סבמ טרפתמ ד
 %ליעכ רפתוי ןיעוגוקפכו ןומ םירפו דסח סיית6* סומע ףקפכ וגו תב * 6קפכ דכ וה
 ליעל סנוענ סספכסכ תסוכרתסו * סףתת 00 תדיכעתסו \סיבססו ןיפכע וטספת(ו
 < יסדו סוס "סוס דס ןוללרג ןסמ < 09 סע וסוורכתתסו סלע סכליסכ תגוורז%ד דע
 שנזמכ 050 דסקכ ןוסנוד סרוכס 6ינת 65 *ססנע סע לוו סדחכ ןונ רכסתד
 6סו ססכ רטקת( דוו + ןיממענ ןמרפתמ סלה ןוס)יד (תוכוכחו ןוסניד לרוכק.(יונת
 5 סמ דחו וס סרוטוק דח ככו ככ רטקת 5 סו (יסכ רטקתמ ' וכ רשקק6 |

 :תיירע ורקסו גע כורח וכוסכ סדורפ סירגה ןסמ לוכיבכ יונ (ה ןומ סד וטרפת6
 ילמ סנווזכ ככ ססכתט6)ו סרת6נ 0תכיכמ כתסנ סלק יומו ותפד כמונו "נכד
 מע ובווס ססד" 05" דס סוס 03 :יטס ות יו" לגו דקו סיסי נס סויכ ותכד
 לע 6לוס'גווזכ יסכתשמ סו כלמ ןמ קסרתסנקוכורטמ ססד "דק קכתמס 037 וערב
 = 6מי6ד וורטעכ רטעתו 03 'תימורטמ חנכ סכנמר ןיגכ סול 0קכו סוכל ןץ'קסרת6
 = ן6רטעב ןוריסו סויככ ןירטע סמככ סינ רטעל:תימורטטב רכסתס דכ' תיוודקכ סעכ
 . .ןילכ'תמורטומכ גוודו סל וגו סמל ךכמכ ןווב תוככ סכ סרו סכ6כתכד ןיסנע ןיפודק
 ןידכ 6תוכורטמב סכנומ סבתט6 ד םתטסו | > תנסו 6סדכ ס0לע מי סי 0רטע
 . ,"לח 6רומיקכ קכתט6 סו ןונחכ ועוכמ סיממ תעכמו* 0סרתכ תלטכ סלע 66
 גוודו) כמו סלכיס רתל ףתינורטמ כותיתל סכמוכו *דת קחבתמ6 05 ?וכיכב
 סוסו וס סויכ כותב ד \עו סלורפ )כ סדחכ לכ רכחתי ןודכ 'דח סנוווכ סמע
 לח סכתט0ס סנכ ןידכ סילכיסכ תיכנרטמ כותוד סכמוכ 6ןס0 סויכ ידחס וטו דחקו
 לועות 05 ןועמס ל רמס סוסתה * גוטופשל ןווכ רסכ יעיפוע ן\עו ןולכו *פדורפ לכ
 = 7 | מרג ןומקוכ סיכמ כסיתו וסעד (תוכלש ןדתיד דע סיָכיִסַּכ ?תוודקכ 9תוכורטמ
 טופסל ןוונ רסכ סועישומ ו!עו רסס | *סילש ודח 6סינ סכלמכ בוודות רתכנ .יסס לכ
 רסס סתיכורטמ 6ד סכולמ סמ * סכונמס 'ויל סתיסו רתכנו * ףתימדןיב וסע רסת6
 סויכ ץרסס לכ לע ךמ) סוסו כותכ סמ * 6דחכ ןגוודויד רתכלו  סכו)טס'גכ סתיסנ

 ' לק6 עטו לח גי סוסו וס
 ףמ6 תוקפו - תקל סרטי ד סדוסו'ר וכסתו סלגת 05 ךיב6 יחס תורע

 כירחתיו יימויע יביב 59רש ןומגו ןוט ןוכוסבד "סתתלר סנטורו 7
 . ות ןעמ) רמסכס סוקס \ סרטו סרקד טכקל (תומוחרןכומת לצו 6* תתל םילסורו
 = סל סירתכ ןסכו סוסכתסכו לימתסכ ןומוסד בצו ןוממ'ממוקו6ו*רגו סכבכד6יערו
 6ור י6סו ךיכ6 ערו ךער ףכמוקופד סמכ 0ענעד כוסו ןומוסו ןול ךורטכ6 6ענע
 כת 06 יקס סמל יער יפו יער סי יח60 סדוסו 'ר רע ןועמס 'כ רמה .סנמד
 6זרו6סו כוצת 35 ךיכסערו ךער סלכ .ער ירק6 ןומלעל ידעת 057 למ סוס
 סכמ 7 ורעת )ד ןיגכ = .ירקפ ףוער * סע קיפ םררמלר סנד

 ןו קלע



 זע תוט ירחא

 ינמויסו סכטק וכל תוק6 סכמיקוסל סמכ * תופס ורק6 סנכ ססתת (מוסו -ןיתלעל
 ךיכס תב רמסד ןויכ ךמ6תכ 6 ךיכס תכ ךתוח 6 תורע 0כס"תכד ןנוד :פיבתמ סקס |

 מוסד 6רטסמ פע ירחתס סמכק תחבתסס 6כ0ד סרטסמי6 636ךמס קכרסיסמ |
 ןמ ידעת ס5'דו ססד קסכתטס כו 6מו6מ יס ןובו פס ןיכ 5פלעו *ירקתס סניב
 * מוסד רטסמ ץוח תדלומ וס 0כ6ד רטסמ תיכ תדלומ סנמד סור 6וס 6דוןיובענ ס
 בסכ 67 מיס יוס סמכתכ יככתלד תוב סוס ן6מ תיכ סככו סמכקב רמק סכ0 'ר
 סנע בותכד סטכ \ ןמ,תקפכ דכ ץוח תדנומה6 תָוב תדפומ ךכ יביגכ = *ןדעמ קופכד
 רועוה רתסמ ץופ תדפומ סוס 6דו ויתוענ:מ תחס קיו ביתכו- ירטכמרטכו ימבעמ
 ידע סלד ספק) ןורק6 ןימ6 3(רמי סרוסי 'ר רוס 73 רוקד סמכ חכתס6 ןופס
 סיסורי כותכד סזוכ = * ירקת6ךמ6 תוקס סתתלד סנסורו * ןומכעל ןוסליד סתוומיחר
 סכנמ סכ גוודויד ןוגכ וודסו ס) סרכוקמ סמ * 'וגווידסו סכ סרכוחמ רועכ סווככס
 'ככוחמ וכויסו סיב |לינכ כל ירתכ לכו קידנד'גרדכ סכלמ ירטס ככ ןירטס תיסמ
 ןימוקת רסורת ןו56 סיטכפ ןפמ "סי ימכס סיטכט ונע סמס רט יקקכו 'ר* וידחו
 ו יטכט טס * טסו 9267 6רטסמ ןוכסקת יד ףיקתו שכל (כלימ 5וססמ [טרפתמד
 ןירסכ ןוכופ\ 56רטונ תודעסו יטכט ביתכד 6טידק סייכ דיסס6ל 6תולסס רפממ
 תופסכ וכמו סט ךכ ןיבכ **: סט תודוס) סמל כלו * סון ןכטמת(טו ןודגכד ןיקימע
 :תרוס 6יס דו ןורד ירדנ ווככו סוס מיד תוכלמ 6נסקמ דוד תיככ ק\ססכ טפט
 ןפמד ס6וק55 וס'6נע (ורכ ספכ רט סיקוק ר * סולק ססנע וכל לע דוד רד
 סנמד סור ןועדוד ןיגכ * תכש) קכסמ חם ןתכוע ןבובתד סלועל סיבפ תל סוגפד
 ותיבפןונ:6 יסו* 6כלמה ןומכ ןורקסודינוד ןוככו גס ןוסתוער חכתםיו 6כפ ןוכווכיו
 67 "סלגת 65 ךת)כ תורע כותכ ןודכ סליעלד סלככ ןובוס ןומוגפ לוכוככ (תתל סנופ

 6כוחבו = םתמ ךתלכ יינבקסד סוסס ףומע רסס - (תירו6ה ןופרופ ןועדי ןומילד ןיבכ |
 ןירטסכ 6מידק 6עט ףילנת6 | אנאת | > וסומוכמ תקנתסס (תכוכמ 67

 ןירתו .ןירסעד ןומוסר ןוותסב ןועודו **
 סנ כ 65 ככ ככ רב 6ל0(ס ) בכ ס סב וכ כ ככ 1 רב "0 'סכ "|
 5 "לכ סכ ג רכ סכר סוכר | (סכ לקיבלויכ סט למוןכ לוי 0סכ דו

 * מיבפל כפל תוקתעסב ומפנע תופססמיכסס = יס לוו לווכ וכלבתמ וסככ תללכ ₪8
 ןודכ תקפכ .סיכמ לווכ בולכ 09 ו
 לינכ '\ ןסכ6 ןיירט ןמתד רד 6שרל רטעסו יולסככ 60 תחתפתס ןסכ5) ןירטעתמפ
 ןוותס רסירתכ 6רטעת0 ינסו יופולגכ ףולגתס דו* = *לוו לולכ וספכו ןוותס תימ
 ןומלולל ף ) == סלע 6קרו6ד ןונוכמ וסככויופולגכןרומס רטע וןופכ סיכמ ןיכרח6
 6קותמ סרטסמ פונג וספכ ןמ תלגככת 6 סרחס סט ןידכ סלכד ריקו 6( תירוסד
 ןירתו ןיטכר כ וסלכ ( ונילפפס שם ) ופילגתס סתתל ס7לו0) סרודת ( 6דפיותע ףס )
 ןימינט ןסמס עכס סכלמד ססורכ ןקלס וסַכו ןדול (ותיבתפכ (שירפ וסנכו ןוות6
 'םרפכ ןמיטר( לוי 8) תב וק'תסק וקלתסש ןורתו ןועכף ןוותס ןועכסכ ןימרפתמ
 וקלתס( סעכמ סיכ ומיטרתס ןועימר'עכסו תסוכס תטכ דכ סרקקכ סערפ ב יסוו

 סנמ



 תומ ירחא

 וכול רכ ןועותס ןופרסו ןעיהי ןועיטרכ ןוותס וקנתס6 6כ(ות :ןימיסר ןודכועכ סוממ
 ןופינגד ןוותס ןירתו ןורסע יכס חת רוענ6 'רל ןועטש ל רמ6 -  סנע יכמס טושק
 כמ ורתכ ןוכיסד וגס סרימסו סרומ6 לכ ןרימס רטע יכסכ |טרפתןמ וס)כ קירוב
 סרימפ לכו ןרח6 ןוופ6כ 6ויסכתס (םידק 6מש ךכ יכיגכ + ןעידיןוותסכ ןיפילגוסלכ
 6כפולב סשידק 6₪מ רעו י6סכ +6 לנכעסל ןיבכ יות סכמ 06:ע סרומ65 \6
 : 6לפכ וסנכןרטקתמד רע סדכ ?דו 6רכ (ד ןווסכתסד ןיבכ ןיכרמ6 ןויק6כ סוג
 (רתכו 'רתכ לכ ןימיסרד ןוותס ןוכוס עדבל ןופירק ןסמס יפורכ עדסמל יעכד ן5מ
 'רתכ לכ ןעיריו ןעיטרד ןנותס ןומיפ גככ ןומ 6כפומב סו 65כב סייקתיו עדכנ ןידכו
 נב 6כילג 5יוככחפולש) 9 ןופונב ץוירכפו ןדיכ קילסיכסו סמנמד ססנע 0רפסמ 6רתכו
 97 ןוכמויג .ץיקוסל סעכיווקס סורבחל ווו6 סרתכו 6רתכלכ סל וס ריפשו
 *ןופ מיקו 6 סו סיורכמ וכגל ןעידו וסנכו סיכ ןימיסרל ןומיס ינות6כ 036ךירט6
 ןו65ע ןיור ןוסל לגמו ןוסירקיכ ועב ספד יתד ענעבו ןוד מנעכ [ווקורכ ןוכוס ןיסכז
 וסנכו ןישירק יכיכ סרטעקסכ סמל לוכו דנה * ןוטידק ןוספענ ינג סכד %םידק סימל
 סממכ סוג סוס ן6מ כס 160 07 * 60 ורעוגו (תדיקו 6רוככ סירסכ כרקזינ וכו 9
 (עב סכק סומע 0355705 לכ 607 ספמד 5קנוק ס6כו 656 = * וסויניכ סקועל
 ןודכו ומ 6קדכ דחו דס לכב (וינגו סותס ( ןיפידק יוטפ (פ ) ודק סיממ עדכמל
 ומוכ לע רוקו 6כ:ע ונכ סממ קונסד + תעפכ חג = מ'עימכ לכמ ריעו עדו קדס
 650 סעכ ןרקותממ ופדגו ןטספמ ןיכיועו 'רומ יבוסלפכ 6260 רח סוכ עגפ *ןימולק
 69 דק סמ רכס ןילכ" סומט(שכרונ 6פ)( שכונ (ם ) יככב כ0%ע 6נסס) סינגכ ו
 לכל ןכו וסוזמיכ סמ קופסד רע " םברת6ו עוערו סו ןוותס רסו\תכ 5ו3ג סוסד +פודק
 ןיפס כמוהו (תוכורטמ וסוקתכ 6כ6ת "ילמ סכמוקו6 6סו סיקנופ ס(כז ד חו מ
 ךירטנ6 6מלע 6סד סתכ תב סככ תב ןמתו סמית םכו סיונגתסכ ןוכו%ר בעס ןוורע
 = יונ סופ וזו וסווממ 6תוורע דס ונגה ן6שנ "ףסמוקוסד סמכ (ק'עה 6כופי ןומוסו ןוכ
 6תורוסד ןרומס רזעד ס6נתכ סנמ (יסתו"ןוכרחח ןיורע 6ד ןינכ יל יו
 ויסכ 6רחס 6תת6 ריעמל ןסתו = *וסנכר סלנכ ססד ןינכ ךער מ 6 רופפת 6
 סימכוע לוכז 6 םכוסכוטת יעק 6עויסד סלמ תו ל סרכ * ספכ 6תורו6 לע רכע6
 סול 6וולעמ 6 כוח 6וססמ םרפת6ו כפר ן6מ לכ ןמוכת פויר רח * 6כ)מ דודכ
 רפת 95 ךוס דוד וכס 6 -סונ 6וינעמ לו סכוסת) קונס 03 103 יסו .יפט סכוזת
 6וכתר * ס\עב קוו ססד לוטב סודודו סוס סודוד עכמ תכ סול רמס ירתכל עבט תכמ
 סותרכ ליטכר סי 6ככעמ סמו סלע ורבתסר 6מוימ רודנ עבס תכ סוס תכמרו6
 (תס רתכל יסולוד תוס )ד בע 6 ימפרב סירוס סל ליטכ 6ןוי 6וססו * 6כלמ לו6סד
 *וכס דכעמלו סורוס) טק ס5ק יס 6תעמ קופר דודד לעו סינוד לוטכו רוד
 < סול 6קווקכ דודל סו) ס6כ763 שכ סכק 6ס7 = *דנד) סול םכעלו סימס 6
 ." ומ6 כיתכר סמ וסוו 'ר רמס סכ6ת -ב6ת סודורל כ6ת דכו סע פורס (תוכנמ
 סועמרס ןמ ערפס) ריתע** ומס * 653 רותעל סוקודכל כוט רכס ןתונ רותע "ו ימ6
 ופצ0 7 ומ6 כוסו ב6 תכ ' וכ'עטופסוסכ כיתכר ןוכוס 53 דותעל

 וכ :



 טע תומ ירחא
 סולפ ': 65 סט ףונתדי ןורמ תדמנ ותוס סיכפוס סיעטרס סיץמרס תרמכ וכ(₪
 .6תומינפיסמ * )וע) (תועונפ ודכע ןיבווק ןועמס 'ררמ6 "סיד סמ רי רכז
 גילככ סס6 50וכותככ .אנאת | *רפת6 (סו' ץסמ 6ת:מיגפ סכמוקנסד סעכ
 וקלכ סיומכ ור יכסרד רד טדוסו רמת  יסתורע תומג) ברקת 6! סתסמש
 ןורדב ןכ תונד | -וסווכוכ יורמ סתסוכס *וסכוכ ספטס ונסד וסנכ ןודוסמ ןוסכז
 ןונמו וכס 63 ןוכרס6 ןירדכ - ן6רמטת 6 5לו ןסרפתמ ןומו6 ןיממ ךכ וכיבכ - ןכרס6
 3507 6זר רמ6 סוס דכ ןועמס רד ופתסמוערור ןובו שד 069ב) ןינכו 0 06לע יזרד
 סיכ נג וסוומועכ ןונמ רוס ןורטסד ןילמ וסלכו ןועמד ןיעככ יומוע וסנכ ?וורכק רק
 %עוב רוס 6סוי 'ר לו6ט דח ץעווד * תודופב 6)ו ססרטווכ רכר 9 ספ לס ספ כותכד
 = עבר( סעקכת0ו רוככ ( ידפו 5ס ) 6ורסד ספיעמ (קפכד (+טסוקד (ס ) +טמוקל
 מוד (עמכ עמכ פס ) סעיכרט עיכר דח) .ךימ דחו וסויסמ ןיקנס ןירת :ןורטס
 םר 36 = וכ רכר 0 ספל ספ כותכ סו לופ טדי שרד סומק תרכע כס ר רוס ףכב
 םרדיומויב סכסת * ןועמס רד רד סב סוס ךכו 6מלטמ קל תסת %עוב עקכתו רע
 56 יכמ6 ונס ןועמס 'ר בוכטד רתכ ךירבד ורוסווךופ חתפ סירכקל שב רכ רמ6 סוס
 ספכ ןנכתסמ 5מלע וכב 16 ןועמס ררומס סיכת * ךרסכ תס (וטח) ךפ ת0 ןתת <

 ןויטק ןוכיד ןירעתמ דכ סמ6ת ןוסורסמ ומק 6זנרסכ ןותוי 05 6תורו"כ בותכד
 רקס סודה ( שרד יפסכולס ) רדסכו ויפרומ יו דוס כיתכ לכס סקנעב (תחסנ
 סנועלד 'פוקת סופר ףתעמב ןכוסתד קלתס6 ףד רת) 6סד ספל סכירטכ כס
 רוכד טרפת6 %מסוז סכ לוט6ו פכקוכ סע רכקתפו יר6ס מנע יבוס ןיבכ רעת(
 ווד סדסכ כרקמב סרוכרנ יזחת6 סנו 6כססמ ץירקת6ו תב 6תס0 ףסד ןיבכ סכמ
 'תוכ לסמ יכויז טופו ןורטעו סע כסתו"תכ5תס6יסוסד 6כמוכ סדסכ וסכ6תס6
 ןדח6תמ וסווכמ ןכרכר ןירטעו עכמו 6פיקת 6ינפד רטכמ ןדפ םתמד פלפל ותחב
 6תומיבפ יזחל סדסכ כורקוד ןפמר סדסב כרןניד ןפמכ וג וסכ ןקכד תלו וכקוככ

 >ףורטכ6 637 רתסכ סמסוז ידססו סלועל פוחת סוווק רעת6 6ר כותב 6סד ליעפ |
 +סרפוטו סכר 6סרעפו תכסתס6 סכקוכו רוכדל סורעפ וכרת סו כוכב רבת
 6מט וו סלקמ קס וכ דסס לכ ןוכסתסוו סמלעכ סרעתסל ןוורס ןוכיד ןידכנופונמ
 [וכו ךכיכ תוסס סכו5ו בותכר יפמ 005 | * ססכ יככד וסווכןקכ בסתסס וו םדקמ
 ןכטוקכ ספע רבסתס דכ סכקוכב סיוופ לועס 6קוב סמ וכיו ןירפעו סעכרס ' ספסס
 6רעסו 9תתל עברו ןורסעו ליעל ןירעתמ ( ץמיד 9 ) ןימווז עברסו ןירטעו* סכיסנ
 ספכדת6 0תת6 תפבדכ (בפתו '?לככ ןרעתמ ןינוד ןודכווסונס ןירפוטו סכר
 6וטס כו 6סרפוט %רפסלו סכ6סמ יסוסד סמווכ יכרד רעס פוסס (רפס) סוועכ
 יכונכו 6ר₪6 +ץסוו רעתי ןורפוטר 'טסוז 6תוכפסמד יזרכ 0כ0תד ' ןוסב וד ימסוז
 .ועכל 03 6וכתד  *+ןלעב דס ף רעתסונסכ ירטב) ןו רכעסר ןסמו י סזיסב ןוועכ ךכ |

 ןימוכ ןוכיז םמסו סמ עברו 66 ןכינתר  "ןיטיכ ןוכוזל תפוד בסומפ םימו03 סו
 . ןורפוטד 6מסוז 6וססכ ןימעתמ וסלכו ספיקת (ינפ לוטסד סןיסוז 6וססכ ןדק6תמ
 8 וסכ ןוונתד ןומופ סופמ 5פכיסכל ןיטֶרח וסכ דיכעו ועכד | ונופ0ו

| | 1 



 תומ ירחא

 ץסרפוטו סטנו סוס רכפוו' ןיסכתממ 6% ןומוכ ןוכודו עב דס יגס6וליכ ןוכ
 סתו" סקזת6פ לוכו וכוולע סיכססמכ וס סיכגרכ ךירדל ןסמ סינתד * סוכ סוסרד
 סב ליטפנ סווסב תרבסתסו 6נכקמד 6תת6 ךכ סליעלד סמסוזד ורוומל ורויט ו0סב
 רק ןופמס 'ר רמסךכ ימונב ' סכמז סוטסכ סכק סנכקמד 5פנעל יו * וכע 6סוו
 * 6ועבד ן6 ססכתיו ונח סוסס רכעתיד ןיבכ יסדו ו!ע " םלכ סרפכ ונע וטיכס סר
 ןוסיכונכד וי לע סודפוכס פרקכ כיתכ דעו "וג לעוקמ סידמוע סיפרמ תכד סוס ולע
 ןונכ " טממולע" סרפכ ונע וסיכס כס 510 'וסוורטסמ ותסד רעתסד ן6מ רעתס
 ַריָס תס יתטעמס לע * סמ) ככו ורפסד רתסכ סיוק םכתסו כו רכעתיו ססכתוד
 * ברקת 09 סת6מט תדככ ספס +0 ביתכ ךכ ימוגכו * ךירטכ6 לד ן6פ כ סטלמו
 כותכ סונע ןיסתתו ןיסלע ןוב סוכדע סקכז סיוגכ ור6ס 600 ןכ שרד 6רד ס(כז
 ופסכ לוחד )ו ןופמ טרפלו +לב) םור 6יקזד ןילומ ןכ וסט ןוכוח ןכ כלקש ץכ5ךירז6
 'תורו6ד סורסמ וכסר סוס 6ד ךכנמ וסמילותד לו סיעבר 6 ווג ןורופ ןכ וסופל
 סורתכס וטסב וס ןועמס :רכ סמק (וירכמו 026 ר סוס דכד "6תמכמר סירס
 ידמווטדפכ שלח ודמ סוסו כותכ ןועס ר רקס 'ב6שו סורסכ וכלו וו רסס רע
 "תוורפו 6דכ גוגרזס 6" וקינס ףברד דסכ סלכ 0% י 6דכ ליזומ 6ד ו6מ5ותבסכ תבס
 : םיתכ ןכימתו'פנכד (תוורמ ןידכו 6טולק סקיתע ולגת 0 דכ 6% פכתס6 63 6רכ ד
 סכתש6 תוגדפ ןודכ סמק קכסמ 6קד 'קכס מע תססס סול -קכמס סניל רימ רומזמ
 .6רסוס יתוערפכ סכס ףו0 'ןמדוי (גונמ וננת0 6קותע ףסד " תפסות6 6תמשכו
 וס (מכרק יס ךֶכ יכוגכ * נועל קיתעד ורוססד 6תוודפכ טס ספ רוסכ 7
 יספמ'קווד סרפכ ולע וסוכס -עו * סמלעכ ףתוודח חכתטיו ככ ססבתוד ןיגכ ליעל
 רותו סליע) סנועל 6כל (סווכל ועבר דוזונתס תנוע לע ותבסב תכס תלוע ביתכ מת
 יקוודלע + 33ע לנפתתו סכחב בותכ (ימת + 6קווד דועתס תנוע לע דעו" ןיפנ רספמ
 .ת616 סתירוסכ סלמ ך) תילו" פכמיקו6ד סמכ ןוונת טוד 6זמכ ןוכברד ןוגכ טד
  (תוכחה ןוור ןולת יפת סוכמ ןוונתו ס95ע 6תעכפכ ףוומר 637 סתורוסכ (ריעז
 גרקו ביתו סוסד 6כ0 רל סופכ: 6 יפו כ * רמת סו סולתלת ויתוטווק רסס סלנע
 סנס סדוסי כ ןוינת (נומכ וכוומ 6סד 6קווד לע ךכסי לו לע ךלמס כועכד סרק יס
 * ססמיסוס 60 6: תעל יוסדו תסז !ע"סכמ תעפ ךימ6 דוספ לכ גנפתי תו נע יר6ק
 = .סנמ תע) 07 = בורק ותווסכ וסו6רק \סטמסכ וו וטרד בותכד סב סמ תע) 0
 = סומ ףטמל קר = *6פכ ןפכרכמו ןסכש יקפתסמו ןפכפתתףו ןידונכ ןירסכ 6תעסכ
 סכזו סמו סי סכוו ףמד ןורסכו ןיעוכמר ףסיעע ד = *סיבר סומ ףטמ ןסמ "סוכר
 ו ןפכו 05 לד ועובו 0 116 סוכר סוע <טפפ קר סוכ רטס מת 6ק:סכ) סכר
 (ווקולכ ןוכי ל ןיפכז *'רבו םקכ6 סתופ וו ספ ותלסס תפס יתכ רח קפכו ר * ןולכו
 סמנכ ןיע ע ןוכו6כ וסכ עטע תטמ ס5קד 6מ)ע וססכ וסל ןירומע ןיפנע ןוזיסנ סמכד
 ךפנוז סיד30 סת6ב 65 ןוע לכסע רפי סיקזפ וכר "רמת6 ססנ "ו סעככ לכו
 פנס ךומולע ףוסוו וכוס :67נ ספעו 630 ס% יעכמ ססעת * סטעו "ן) סכתמל סזעו
 6ע!עכו ןוד וקוד ןוסקננמ ס(כז ' רח מכור לע !\פתתו ןכווס) סכט סרפע

 - . ות 7 4 : , ו .



 8 םישודק
 יךממיכסו6 ךכ וכלעונוממע ךסתו וככרו סלופ) ךכ יסופ לכ ומעטיו 'תכ וסוולע ות
 69 וכ ךווטימדוי ךכ ומטבינ ב'תכו :ךונפ ת6 סורסו וכו ךמטנ ודוו סוקידכ ךל תכו

 *ןמ6ןמס סנועל לי ךונמו ןמו ןמ6 סלועכ "ו ךורכ = * וו ךורוד תכוע

 חת םישודק תשרפ =
 ססיל6 תרמסו סרטו וככ תדפ לכ 50 רבד * רט סל 56+ פרו
 56 * חתפ רועלס 'ר = סכוד6 לווב טולק וכ ווסת סיפדק /

 תרעת0 'תורוס ןוכמז ספככ " 'וג\ןובס ןי6 דרפכ סוסכ ויסק
 6תכוסכ ןוכימד וסנכו יסכ וכמ) וס) סרעתס) ןירטס לכ) ןילל תומורסןממו סמכ
 סכודד 63 ןומוקו ןופכס ךיסב ןיפיממממ ו ןונכתסמ 65 ( יסיכוס: 6ס) ןוסוכוקכ
 ןיפ ל וררסס 69 ןומבקל תחוומ דכ סתורוסד ףכוכלע ס0!ע לכל ןו עכתו דכ סלע
 507 ןוסמפכניונ ןופ יו * סולנע 'כ\מד תוכמוסמ ופרו 5לד-סנככ ןימוגפ וספכר סבל
 ןפ מכל רסמ וסמ * וכ סרמ6ו כל בטח סכס רוסו יתפ ומ תרמו תדיסס6 סוכ (תירוס
 610 סיגפו 6תונמוסמ סוכ 105.6תירוסכ לדתסס 6לד [6מד 6תוכמוסמ סול תונד
 636 = סרמסווסמ "ועלס 303 סרקו6 לכ סינ יעכמ ול סרמנ 0 "ו סרק סו * לכל
 וכסד "6תוכומיסממ סיגפ כ רספ סול סויר לוסד 6לועפד .תורוס ספסותס)ו 5%
 ' 6תרוסס סובדכעמלוסוכב) ברק ךוס6 (תורוסב לדתס6 נד ן6מ לכ ןכונת
 5167 -םכ רכ לכ ןכוכת דעו = * סתונמוסע סוב תול 6סד 6חרוסכ סומע ךסמל ₪5
 סע 6חר0כ גוודז6ד ןסמ ףכ | *סוטפככ בויחת 6 6תורוסד ולט סיתע תולו "סרסכ
 67 ןסמ רמוס סדוסו 'ר" סוטפכ לע סח לד סודידו סירסמד 6רסונכומפ 607 ן6מ
 60ו 6רד לע סכסוות רזעלפ רקס + סומב) 5רסכד 6מפכ <ולס+ ךוס סוטפכ לע סמ
 :ןובס ןוס דרפכ םיסכ ויסת ל ביתכר'עו < וכו סלמ'מתס
 ףסמל דע"וכורכ6ןמ6'זכו = ווחב(ןיפדוו סתורוסכ ונד תסמר סווקורכ ןוכוס ןו6כז
 * (סלוסט 6טלסע סתלנב = ןומילק וחכתמ6וכלמל סמודקכ וסיוערגימדקעו סכקד
 רעל םקכפ תפרפב ספרס = !סווככו 6ליענמ סמודקד 6חור יפנסמ ךכ ןוגכו "6923
 סעיגפ 655 לוקקע = ןוספ וגו * ןוטידק ןוככ כפמ ככ ןורקלו טוסק יכז וכ
 | | ךכ יכונכ = *ןופינק וסיודבועו ןופונס וס3כד-6יועוסרל
 696 סכטתמטנו כותכד סמכ - * 6כ6סמה 6רטסמ ?פו:ק 66כב וסוומכ ןותרו
 ( ופוכ(פטל 80 ) .תומז יר6מ ןוכמיסד * דרפכ סוסכ ויס לס" סול ןוכססמ לכת
 ןובס ןוס סכס בותכיכסיסד 67 (סרפכ 6ףכ וככ ןונדתסו לד 'ןוכסןיפ* 6לכ לע
 יס רמולכ"ןיכס ועדו סיעור סטו סעבט וער+ 05 םפב וע סוכנכסו סתס בותכו
 מ * לעור סמו * ןוכס ופדו 597 סומו עט יחס י טפכ יזע ןורק6ד ןוכופ ןיכקדזמ

 סיעור



 םישורק -
 ותש סקולעב ףדכ * סעכםועדו 3 - סכסיבכ םכ רכפ ונסכשו ירכרמ ןוכיס ןינ סועוכ
 %עככל טיס וככ סכררל סנכ | * סעכט ועדי 0 כס כס ןוכיפד ךכ ןינכ 'כס כס תוככ

 (וססכ וטדקת 0 סלק ןיבכ וט9 סירב ן6מ 67 לכו 'ןוכו סכסוגד יריות טד :וסנקמ |
 רסס כמ סכק רמפ= 'וווכס שוד יכויסת סימולק כותכ 74 ךירט:פד סעכ סגוא
 לפס 59 ןותס לוב סיקכדס סתסו בותבד לסרמו 030 יכ 6קכהלל יעיער וע
 "וול וסת סיפוק "וי וכ םודקיכ ויסת סיטוד ל כגכ םודק כס כזקכ דעו * ןיע
 ,סוד ןינכיכו * רנוסופנכ 5335ןר6 ווסקתפ קתנוכר יס שן ב

 סיפככ 3כ35ץר 6 יוס''תכד םבתמס סיכ 6רוטכק סופככלכלכ 0
 (תרתסמונמ םתסימע ס5לגנ סעכו 0ת\ע ורב ספד ?תעסכ קחו 'רר6

 6תרתסמ וגו סרוסכ קפכ'כופמ ובמ ךכ ןיגכו < דכ 6ד ןככ ווס סכוטח ונמ רוסכו
 סגכו לוד קופכ יקר וגמו שיכ קופכ כט ובד 9 ןמ ןקפכ ףדו סקימע סולבת(ו חפכ
 רגוס ןימע רפסו 20רטי " סטעסו סכומו ער רכיו בוט רבו 67 סדו 6דכ ד גונבת(

 63 וסלכ סלע לכ סדוסו 'ר רט קנו 'ר רמפ סנ6ת | 'ליינת דחב דח )כו סכו0ו
 'ידכ סלע ןדתס דכווורטוקכ (  פפוטויקד 95 ) פטוקד 6רוטע דסכ 60 יומה
 סכנווקו6 טסו 67ק סער וניפס סמווקל סמלע ניכו 51050 *ןדת6 ימחרב לכ
 6כמז רססכ סכחקו "לכת וכטוו ודמ) קדכ ץר6ל ךיטפטמ רמכיכ כותכד כ ממ
 ירסמ ומכל ורעתוי פד גה ומ סתכ יונודכ 6רטעת( קדכו 6מלעב (וות 6כורד
 6חטתמלכ פרטב יססמע6רטבו6סמ ןיפדג ןיסרפ 6מנעכ ס6טנס) סוטק 6כודד
 ןוט סו פיט לכודכ כ 6תס0לו וכ טרפמל ןופדגןורעתמ ןודכ * 0מ\עב ( 5קנט6 6 )
 "וע וככ .סנומח סדוסי 'ר רמס -סיפככ לכככ ץרס ונס כותכ ןידכ * 000303 0מלעב
 ס6כדתפל 66 קכתמס יכס ס)כ לוכוככ ךכ ןיגכו "טוטק יסכזןומו רב (תופונחב
 16 סוס סו יבר " סכ סתויטנו (מןיקנקד סמכ סכ0תס0) (תל סו) ןיעווסמ
 יתעבסכ ןכנו ולעכ בוקכר פייר בח סוניקוסד יסססומ רט ?ויח'ר סיבעגפ קרס
 520 פכתמונו הכו סכוכ* סלוע דע כמו סכוכ וע תובדוע רפכתו ס0 ינע תובל

 .סמכ ולעד ןוככרק לכ לע קנס סרות ירבדד ןיגכ *1006 *סרותורכדכ סוס רפכתופ
 :תורוס לוקס סי6ופומלו סמ סו ת6טקמו סבלו סלוענ סרותס תו כותכל סומו
 1גת6ד געסנתורוסב כד תספק ןפמ נכד יסדו וס יכס לס "6מלעד ןיככרק לכ ליבקמ
 ןינכו ערקתס 6טכוע (וססו ןוונעו ןובכרק לכמ סול חיכ 0ליעלמ (סכוע סיבע
 ךונמכ 090 ןומנעל סכ רב כדת 0 תו  *סולסכ סייפת6 סלק סעימ) סכ ועלוד
 .ןפ65 ס5כדכ מיי יסוסד ןובכ ספמט ןילכמ 65 ירוד ןולמ ךכיכיגכ (תירוסר
 *ךותומכענ יוקסוךרס) וסת תוספר ביתכד " חכתטס 6תורוסב סתוססו ייכססמ
 תדווע סרוסט 'וי תסרו בותכד סתירופכ פכתמס 6תויכד * סושי ףוסות "י ת6רו'תכו
 :3/0 * ןומנע) סיכמ ידעת 03) 6תווכד לוססכ סרודת סמייסד דענ תדמופ סמ רעל
 "* סוות6 6 סרוכנק 9רטסו סתירוס ססד ו67נ לוס יכס ל ס סרוק ()\יתכ לי תסרו
 :*סרוסט וו תסרו תכו * וו סרו סמכק תוט0ר "כד (קפככסמ י'קפכ םתסעו 0

 דעו \*ס52ע ודק למ שיסד תורו סו ו וכ סולק וכ כיקכה *ירןקת( סטודס
 ןסמ



 אפ םישודק
 | םותכ 65 ויס סוטוד ווסת סימודק כוקכר טדקת 6 רתכלו וכלת6 סכ דתס6ד סמ
 סוכסכ תכנמןוול ויסת סתסו בוקכד 6רקעוי סוס וכס 96 "ודו ויסת * לסת 6
 ספודקו .* ןיטודקנכ לע תקולסד סעודק 6תורופד סמודק (כ%ת *'וגו טודקוגגו
 וסלו סתמכמ סלב תורו 160 סו) רמ6 = לכ ע (קלס סמיתס סלע 6תכסד
 ס5ע סמכמב סתורוס 556 דס לכו 5וס 6גרד דפכ 6)כו 6תירו5 לכ (תוכק
 דח וחכמ6 וז ןוסד דע" ןורטס לכמ %סמרס ועטכתס סכו ויק סכו תקכתמ6
 יודי טימתס6 6יסוס לע פוכר ( קסוקל 6כטיקלכ 6פ ) טסוקד 6טניקנכ ג כ

 סדס * יטודק סתויסו סתטדקתסו כיתכד לוס יסס וסוו ר רוס ' מל'סד ספכע דחל
 : וו וכ טוד יכ ןוסת סיטודק רסס ' ס)עמלמ ותו6 ןומידקמ סטקלע ועכע עדקמ
 (קכפסוגד 9טסוקד (למתומו ' סוס 6תורוסד 6כ שר 6תסרפ כ6ב | ינאת

 ןרומס רטעב | *6תורו6ד סלע ןוזרוטדרחת6 ד 6תסרפב * פוס
 = 9 00 ןסדמ ווט ד 9תמרפנ סיורבס ן5טמ דכד ןיסנע ןודוקפו ןיטכעו ןורזבו

 וכס 606 = 673 6ד ןוכומס ווסת סוטודקד %תמרפו תוורעד 6תמרפ טל
 לקתה יס טכו | -י6דו דובעתס סטודקכ *ןוורע ןו36 רקתססד ן6מ לכ 0כ6ת
 יטכ רכ טדקתספ (נכד ןתכועתמוס *  סוורכס ורעתס 0 " סוכסעד ספודקכ
 ךנו6ו ופול תובגפממ 03[ סונתטול 0 סוכ6קד 6תוערכ 6מדקתס) ועכד ןסמ חת
 סע סמודקו ןלעד 6תכבכ םכתמ 6 סכק 6תעמ ףוטסב 6סד * )3 תובלפכ וס
 ןועדיד סימכמ ודימנת* 0סכ וככ ר0מ) וקס י 6סדקת6) 6וס 6תעס ןילכו "רעתס
 וכ בוודו 55 סתורוסכ ועלמנ סקומ) ןוסלוד 0תעס 6903 .תובנפב סתורוסד ווסרס
 סגונז םכתמס סכר 5תוערר 6תכמה סולונכ * פסידק 6כלמ) 6טודק קטל 0קכמל
 סת6 סיככ בותכד רעתפד סמכ וטו סכקד ףתופר 9קפ0) * (תעס (וססכ ןוס7
 כותכו | * לוומס טנדק יכ ויסתסופודק כיתכד ןוטידק ןולק6 ןו/6) סכודניופ
 יככ"ויסת םישורק = "ונוותעב ןתו וורפ רמ6 סומ יגלפ לע לותט ץעכ סיס
 וסכ יערת6 5% 6מלער ןומפ לככ חת  'ץר6כ דס ווג לסרטו ךוועכ ומ\ סתפ 6

 ןוכ רטעסו ' סימפכ דפי ןומ סרו דחס יג ןומ דכעו  וסיודופלכ /סרטוכ רכ סל
 סעורדד ןוניפתו ססורד ןינופת 6ד לעו -וסכ פרטעתל ודוקפ סמכב ןורטע טעכב
 ('תעמ (וססכו 6לככ סו3ס דס 6חכט06)) - 5לועלד סכווגכ םכרכ וסכ סרטעת(5
 66 ירק6 0 רפסד דק6 ורק סו סיגט וכעת "וסכ םדקתלנ םכ רכ וסכרטעתד
 שלכר וינס דפ ירק6 ספק סד לעו דפ6 ורק6 63 סוגפד ןסמ) "סולט נסיס כ

 כ רכר + דק ןורק6 6תתל 56רטו כבכ =ל6רסי תסככד ומולטכ ןסכסד וקולסב ,
 סכווגכ ןוסודק ןורטעכ רטעת6 ןידכ סונטד (ייוסכב יפסתסו ןונוכת חכ6 טכ
 )דתמי דח6 וסוסד סכק = דקלכ לדתשו דח(ותו) ךכ יכונכו "דס ורקסו 6)ועלד
 :ירחסכ סוסו כיתכ ךכ ןיגכו 'סונ וזפת6ד יסוכ 650%דתסמ סכלמ תיל 0סד "דקסב
 ןפסכ "סו ועכט רסס *דחסב = דקפכ 656 קכתמ 6 6)וסבק יר6ס 6- וככומו וקנ
 ותמופו -6רפס רתפכ 6נו סב 6ירפ סוס ןודכי דק ינסמ) ספ\ע סטורןכ ןקתת(ד
 6כמוב סתו + ןוסלע ( ןירטעכ *5) ןימודסב םדקתסר 5תעסב לק םכ רכ ור
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 םישורק
 סוס ןולכ  -תופי 6קדכ רק ןווכתסו 6כקומו רכר רח סבוגוב פכ רכ תכתססד
 6תעמ סוססכ סותת6) ורסמנ םכרכ ועכ ךכ יכינכ * ומונפ לכ רסס ורקסו סינש
 יחכתממ דכו "סל 6יסס) דחכ וסיינורת ןוכונכו) *סינוע סר (תוערב ס3 סכמזל
 ('תוערכ 6דכ סד 6קכר6 6טפככ *(פונכו טטפככ דס סלכ ןודכ רחכ וסייוור
 ןרכקתמ דכו גינפתשד ןסמכ סוס כיסב 037 פכ רבד ףכפונופד סמכ ספוגכו *סרס
 ורק6ו ספוג דחו 6טפכ דפ וסכיפד םכתש0* ףפוג דס ודוכעתס ןילכ (כקומו רכד
 ןנרק6 ןוטו - דס 6וססכ סמודקד סור קיפ6ו דססכ ור6ס סכק ןודכ :דק מכ רכ
 שרשיןוכי6 ןיפכז ''יגוכ6 םולק וכ ווסת סופודק ךכ יכיגכו רמתסד סמכ סכקד ןוככ
 ןינכ ו כס םודקוכ ביתכד םטמ סוכ 056 לרמ6 רתפכ סד סנט סוקוס לד

 *סכוד)6 "וו וכס סודקיכ ויסת סוטודק 6ד לעו 0רחסכ ()\ סוכ סכרת כ

 ינו ושרת כ 55 | שא
 ד תסרפד ןכוכת 60

 6קו6נ סכסד ונוסד םיקמ תורוסד 6נלכ
 ןסמ דס (לכ יסו ר רמס 6% -יתותכשל
 סודק 6 ומס םו6"ו0ס) רוטכ לס לוחדד
 ' סומקוסד סעכ טל :ןנופדכ גיכס3 וס
 ויכסכ ךכ לכ סדוכ ןפר תינד סו 6
 כותכ סמ 'מס קקכו 'ל *סניד נוסד ודק
 'טדקת6) זכ רכיתס ויסת "מודק 6)ועל
 בותו 6קבס סוס [6ממ * רחכ סיתתסכ
 טופ כבכ כקוכמ עו ווס"טנדק 6וססכ
 ומס םו6 רמס סדוסו רוסרית ווכסו וס
 רוי וטע סווכ כוובוססכ וסרית ווכסו
 ץר6נ ומס דס רמס רת0בו יעשו 0
 ולוכעת6 6דחכ וסויורתד ס6זמ6) 6
 רת(כו 6203 ₪6 סירק6 כס 6
 וסווורתר זחל סמל שכס ידק6 רח6
 ורמת ותותבז ת0ו"סוכ ו5רתסס'דסכ
 'נקתוכ ונקת6"דחפ לכו 575 טד ליקש
 טרק יכ תכטס תס סתרמפו כיתכד  דמ
 תכפס סוו ת6רוכז ביתכו " סכל סיס
 : פוסל דחו 903 דס 036 "ופדקנ
 תסו וסרית ויבסו ומ6 ףוס כס כיתכ
 ותותבס תס סתסיתכו"ורומשק ותותבש
 יפלקמ וסמ יוקרות ופדקמנ ורוקשק

 שקסקב |

 אנמיהמ א'ער
 ותיתבס תלו ופופ ויכלו ועס
 6ל לוקס 67 9ליקפ * וכועסת

 כשל .6רקיל סלו כ57 לקו ליקס *6דכ
 סזנ 60 למל ןסו66ק) לו:כ סיקל 5
 קרוע סוס יכ5 סיכול ססנ ילוככ סיס מל כס
 סו7כ5 כלו 59 ןכומל רסע ןכסוקכ קילפ ולונכ
 סיעכפ לוככ רפ6 לככו 'תוסלרבל ףלכועל
 ןונכ כוכ 535 דוככ ול ןכככ סוטקולו וכו
 ןיפלו סיפוק 6רקו סרותל .סיל55 ב9 ןומופל
 ילוככ לס ןיתכו סטכפב סיעכח תוכופד סיטכמ
 ןונק סיכמ סיליסכו רעתל וסייפעל ומפט 09)
 לסכ ירקס סתוכוסכ עלי 7 ן*מל ןפכטו

 636 ולו ולו תו 5 ןוכי 55 ליםכו בותכל
 *ססע סס לפ6 סכותס תלו בוקכד סרו
 ?קסרפל 5כפתפ ףכש3 פד ןינכ אנמיהמ איער
 ךכ ףקתתל ךל רוע טעמ יוסמל ןידוקפ ללב
 6לוקפב ךכנל ןפתל ןלתבוכמד ןיירטט 507
 ךינע לוטעס) | ארוקמ = וסיפל 67 רתכ
 ןיפתתו ןילעכ ךלט ךיל יקי סכקו 5ליעל ךלע
 'קניכט וסויגע (פבותמר ןככרד ןינכ סומקוידכ
 סל עכ דוקל'קועכמלב ךלמ סכקו ס"תתו 5לע
 = סיק סיפוד 6ככ סימקוולכ תכ6 יכס ןיסתתו
 קופסו סכמיסע ליער | ןםק > סכלטל ריב
 תולעס תלע ךלוד 6וער ססירמסו סלועל יודו

 (% ווכע תיפד רע יולעפ ווגעמ סלעתמ נד
 כ

 שיא



 יי יול

 ימדקמל ןוכו6 ןיל ימדקמ ות * ועמעמ
 סד סכווגכ | * 6תעש (יססכ ןסיומרב
 636 יםדקממ וררת 96 "ונחת יטדקממו
 ןפכ 6 וטדנקמע ןלסנ סמ :יטדוקמע

 * חמוסו 36 ןכוסד ימדוקממ
 רמס סר "ו6רות ווכסו 6 שיא

 סיקכדס סתסו סתס כותכ |
 סוכ ןקכדתמד רמי ןומו6 ןוסכויגומוכ
 ןומוסד ןוגכו זעע ןומוס סו ןוכוס סכסכ
 'ךקכ וקכדתס 9נכ טכקכ סוכ ןקכדתמ
 םכ רכד 6תעסכ וותסת י67כ07
 וטרקמד | סוורכס ןנגכ 6תתל םדקמ
 %וערד 6תעסכ תכזל תכסמ וסוימרנ
 ןקכדתמ ןודכ יתכמרזס'תכרכו סכתסס
 ןמדוסד 6פובו תכסד 0טפכ דחכ וסלכ
 ויכלו ןמ6 םיס כותכ סד לעו * תכסב
 6יססכ 6פונכ רפ סגווז ןוכוסד וסרות
 ורומסת יתוקתבס ת5וי 'טדקת63 סתעס
 דעו ספוג סוסטכ 6טפכ) יכמדזמ ןמוס
 תו ד | יורומסת ותותכס תסו
 ןסכפמד ןוכו6כ רסז63 ורומז ת יתותבט

 :סכמיסו6 601 תבספ תכשמ וסבו =
 ת5 ורמסו רט6 סוסורס) ביקכד סכ
 6יורכח ןומי6 ןו36 יםורס ןסמ *יתותכש
 ןינכ ןומנ רסס ?כ וסיומרנ ןפרסעל
 "פטל בשמ ןפכקמ ןומיסו'תורוסכ וענמל
 6לכ * ותותכס תפ ורמסו רפק דס
 תו ךכ וכיגכו "רכדס ת6 רמס ומס
 וסרות ווכ6וומס סוס :נרומטת ותותכש
 6ד ורומסת יתותבס תו * ףפוג(6ד
 סַכז * סלכ 67 קכדת6 6לכו 0םפכ

 * ?פרפי7 ןוסוקלומ

 9 םישורק

 990 5 בסול וולע כמ 6לועל וסוסל 6
 6מו6ו 650 ןומו6ל ךפוד ןוגכלכ ךפוער דכעממ

 תמ6ו דס וסוזנכת ךלוסונ) נסלל ככ שכל <

 רתכ ךלוד ןליסלל (עוס) ל56ר וליפל .תלקס
 ופקיס 65כ ןורפ לו דס 6תועבקסב 7
 סול95 ןו(ו ךב .כמת5 67 ןינכו | * (סוימתל
 ( כומקקב ךרקוב סלעפסל ( למ ו כס ירוע
 סועקופק * סוופסבל יפ6) יכ6ל 6לקוב רקבלו
 וס לכס עפ ןוס 'עופו יעלו יכל לויב וסיינע
 זי ןול ןוקיכתמ ירלע סנעקוס) " תיססט סו
 6רקיו * 55כשי תסככ 650 וע0 ןי6) סכק 5
 6תפמ םורופס רפע לולכב סטבס 926 ךלול
 לספסו םויפרככ ןומו6 וסווורתו ליעל סילול
 ככפ ןטק ווקטפ ומוקת וכס) ךלקיל ךתופת
 35 9% יסמכמ ןסוס 620 סומע 05-ע57 9ולבל
 ןוינע רתכ תמו ךתוסק שמסמ ווסומל וכפכמ חל
 < "עו םכ06 60% תילו ךלע רתכ תיל) סושר לע
 סיתוספ (סכ ינסמל סיתיקת ןסוס7 5505 םמסל
 סו ןכוסו ורתו ותלת דע מ( ע כב וסל טסו
 ?רעספ דיכעד ןונבו ומ ורטלמ ליבע וסוס) ןכ
 ורכס ןוסכד ןוליכס 3לכ סכוכע 09כ סיוווכנ
 ולכיסכו לוככ תלורקק6 תיססרבל לדכוע לכ
 < סול  *וטוקממ לו לובכ ךורכ לוככ רעול ולכ

 יסוכ5ד רי לוככ סונרתו ונירעספ ודוככ סוקמ

 סימו:פמ סוס סלקו רמפל סלע .סעיזקוו תלות |
 רטסע כו ןכ לפכב סיככ וסולקקסד 55רסי)
 567 +רקי = בו ןכ ןומופל .קוכלפו כרספתר
 ןידוקפ ןוכוס סילוד יווכו סיינוכ רכעמב ופסנ
 סווצט ם5 ןופונתמ ורלע סועקו6 סו ספעל
 ןסוסי"סו עעסכ) ססעמ סול ךכ ןיבכו ספיע
 כס 7:ע/ל סור: סוכל 690) ב07 דוככ
 %ע תלעו ללכ לכובע 653 לומ .לוכע וסולו
 תולע ןקתל ךקקיב ?5ד2ס'3 יעב 605 ללכ

 6% \לקכותמ ורפמ לע ומ רדסת קמו וי +קדכ 53כ 5כ-סל ילועכ + ךלקיפ (עיל) 7
 לםפמ יוקעכ (ע5) 5כלד 6רקילו ךליל +רקיל ןיכדסמו :י:קתפיוסקל ןי"תתו ןיאגע ןוירטמו לתת
 סוס וס ססצק +7 ןירוקפ לככ סינע לסרעמו סילוד ןילוקפ 3ככ ןווווכ לכשעלו ינלגר תוקת|
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 6טסמ ורועטת יקזנמ תו 1בירסל רקכו וכועסק יתיקבס תַפ) סי ךילסו ורוק ןיכלוימלש5
 6כ 65( סילק קסעת (3ד ףכטסמ ''סו 57ו "5 ב5 סידקל דוככ ןיכולד סשעל ןיליקפל
 ץכפס ועע ןיכוס ןימפ + ןולק סיכע סיניסכו כעתל וסוילעו רכד רקס סיד9ל ריככ ללו וס ל
 וקי6 60 ומקלפת לנקו ומונע סחכו ןמניק עמס ןיכמל ךיסו 9תירולד 5:קיכ ןילכתב3 03 רתכ

 ייווכ לכעעלו יליד ןידוקפכו לעירוסב ןוככד 6תופדקסס סוס ולוככ סופימ5 35 סלו ןיפ
 5-קד וטופיססו לכעו םימכפט עעסד ןפפומ כב סיב ליבצו ךול סוכ6מל (יןוכב עדי 637 ןלמל
 (תיטרפס סמו <תיסרפל סכו6 סיסולטע 635 סוכפממ ליכס 657 למ 67 לכ סעו עטכ) ססעב
 ףכע 0מליכס 555 = = עטוסול סרסעוומיםו סכית לכס ססע +תיכולכ ביתכ לסל * 673 לד ןיב
 ומטתפ לוכק ילסכו פיכככו 5טטמפ ףרסומ תל-קכ בסלע 5: ןלמ יכסו ןקפכל מרב רתבלו
 ןוספ7 כוסכ תקנקס*ל (רסימו (םטסכ ףסיזקל קכ ועוככ סוכע לקלקסלכ ליכי 3:קמל (למ)
 60 ובככו 5כסוסב .ליסס םומכתסד עפ וסופ +םעשמ סכסוסל לכוסכ לןסס 7 רמקלו .* סולי
 6תעטכ (לכ +פינכ ורסתטל) וסווכוסכ קנתסלל 5סטס) סכקיסל 6קיקלכ (0כל פכטב9 ןכיוק
 וליל רוסכפ קספ קופד עובסד סוסס סכוסכל ללקע לכל * סהיכוסל ךוסקע סכיגע ןולס ולר
 ועובכל קספ קול ןפת קכלד רתלכ ת\עס .תלעו סורוסב סוכע קספמל 55 0755 סולע קוס :ל)
 תועסד לע וכסו ווככמ 6ל) ימיד לעיפו 6ב6מ ווק לד ךפיד סוער 50  *ףקורולק םריסכד
 6% סכ'פדתטי 697 ןלעובכ וסל סמ לקםפמ 5לו םוכ תעייחת ב סרקו 5וקד סתיכול לע סולר
 לככ קול טולס6 סיב6מ (כעוסע ןסו6יפ לכ5 *ןכ ו

 סטעכ 'סויקנ ןילוקפ וסיוכע עעסמפ סוטכס טטסע 05ו 6תיכו*כ לדתטס 657 \לפ לבל יסיניל
 םחכו "מפל יוככ ועע 6מלעד .ןומוסמ ליקס וסו5 ססעת 65 לע רכעו קרסד 535 *עעסנו
 לוככ טוב ול סכיק סיב תולל לכה ףקוכוס 65 ועב 57 ןולק סוכע סילסכו וקכ רפת
 לכעו לללככןכ 6סד סוס דוככ לכ 05 6תכותמ וכסמ 67 לכסעו ולחכי סימכס דוככ רה
 דכעעל ועכ 63 161 * 6מ5) כס דוכככ וס סווממפכס = פרבפ לכ 557 תכט לע ןכ * וימוד5
 65 167 יל ץופוכ דב ףבכבר רב יוס יס סיפרכ לע דבעוד דע סמלו 035 סול טקכי סייויכ
 555 = > קניקסכ סי ןומד) ומלקפ עטוטומכופ סרופו רוס סו ומסכ סיב בופכ סו דכעויל ועכ
 לוטו סיתוב ובט סול רבע יכמס .סוכרד סייוונ ליבע 6) 5 סרפ לכקל תב לע םטסמל רכע
 6כוכוכ סול לע6 = *סופ לוטקי ןל סווויב ךוכעו 656 סירבל וכס דכבעל לוכו נס לד סמ 65
 סרב ל 5וכו ףערו תכורעת ופרורמ6 (וס סולכ) לסוס סוינוכ לוכעו ללכ סירב ן5ע םידק
 רוב ובילסו 5"רש5 6וטק סלב דו וינר וכרעתיו 6ד 9ורו ףועסכד ןוסוכס ה ו
 .30רשלי רכמ 56 ועע סו מסכי ללבו 555 םוטטס תיעיל סוכג סיל:קע וס 57 ןינכו לסלקו
 לנע * סורל ןופכ רקע כוט דכע  "ןורטטמד ףרטסמ על דכעו כוטלנע ייסד סכפוסע ןומוס
 תוכל תורו) סכוכ סי ן5ל פכטסע ןכ כס סלועס ןכ ןסו6 ויקק ?סלופט וסיסד ןלמ + ל"עס ער
 למתל סילעו ךכמס תיכמ <תוכלפ וסיפד ןינב 5מוס\ ב57 סייווכ לובע 15 73 תורי ך:סנ ₪ יסילל
 וסיפל סיכמ" ססגת 65 5עו קמע לע ףכלפד [ווווב] יבמ וסוס ךלטכ םינט תל רביע סתל עודמ
 וסופ קמפ רות יסולד ןאת יתרות קלל וסילד עת ס"ק ס5 ?דולפ ןק תפ 6כסו תת וסו7 עיריפד
 סלוככל סמוכו פורכל סופכסו סימל קכות כולל סמכקל ותוכמו ותכיק יכל טסוונכ ותוכעו יתרוק

 6כסמו 6דורפב סרוק 69כ סוכמו .* סוכמ 5פכ ווקעל (תירוסולסק ןכ בוכוופסכ תודט כב וכו
 כלופ ןכ



 ₪ :םישורק

 תילו ודיפ 05 לטסןול ןפתמ ןכ) - *צעת ףתוטרפל כול תופונסל לרטסע לב "טכומ) לרופ ןב
 5:5: 5כס ספיעס רכס יופל 5:6 67 (תוכופ 67 ןונכו = * סתוע 93ו לכס 69 םמש סב
 51500 59 עמ ןכ סוד ןינכ רכס סוכ ירח (9ו לכס סנועס ירקתלו ירקת6 וושד 655 7
 סו5 5קסממ סילק 6כינוב (25 * סכטקעב 6ל) לובדב 9לו סטעווב 03) 07ב6 %לכקל סתוכו סכ
 65 רק (רב ךוילק 75 סקספס 6לכ סופול רכיב לרבל .6סקוולב ןטתל ןכ לוס כ6 למ סודו
 ןימנומד ן6קביקמ ורלמ יטסרו ורכס קמ6) 6כעוסע סועכ כע6 = ססעמב 65) רנכלב 9ל) סבססעכ
 ן כטס ל קעפ | * וככ) סוססב יעלומתטסו 675 פד וקשמ  *עבורעת 6לכ) ל9כ סקפפס 50 (כס
 תל ןכבב סועקוסו ךוכל ק6 דככ ביקכ 6סד .סירקיב יוחל לכ ןובוומ ףרכוכ 6רב 67 לכ סע רפסו
 סד65 סנס 63 לכס סו סנסכ (תורוסכ סרפע ךלע 5רטס לכט ולפ5) = *לולנס ךוק6 .תומרל
 "נטסמ לרכוכ ת6 רל לכב טכלטד ףרכד סמ סו סנסכ ןכנר סועקופו סיכמ ס5פלק ככ סלעדק
 ךתו 5:ק ןזתלו * *וסכומ וכ ותו (רתו בוטוכ רופס קל"דט סכוו לכו 0 מפ ערו בוטר ללוד
 ךנמ = * פיגל תוכ ןב רתכל ךלע ןורוסוב וסוג דס ףכלמ יוסתד תקילס רתכל ןטלכ קכע סכק
 תוכפמד ףכליפל לכטסמ פס וב ןב ןעכ ספורבד סמוכד 6לטסע ןכ * סלוככל תוכלמד 5רטסמ
 ךתילדתססד ןינכ 57 ךל סורג ןלמו ךקליס ספכו ככפפת תולינס סו ןכד ףכטסמ תיכ ןכ 7
 ךכ ךינכו = * *תתל ל5לסו לעו 6ליעפ סורתס לע 6כלטסל סיפכוכטו סכק 6דסומ סונמכ) סלופב
 [ומקו דורפ .עפ תופד תולגנסד דודי ססמ סופוד ןוככ וורקתל) סוכמ .תוליכפד ןופטשכ וסלכ ץופרו
 דומעסל 55לש לע סומט וסיסד 5דוקפ סייחפס סיבו תופינזה דודופ סוסכ ןוסב רעפפ פתועלקבל
 ןיגסכתע וסלכו 5תועדקכ - ךלש ןורוטוכ יסו) קכ סיוקתי/ךלע ךינע סופת סופט לקס ךלע סל
 60 ןיומע רתכל ןונכ לב לכ לע 6טספתלד (פוטסד סעוכתב ןסלכ ןוגסמפעד ןירבפכ ךרתכ6
 לע תטזפקפ סיממו | * סוממ ןונלמ ןוכנו רימט 05כ לע רתכ וסו6 תולעס קלע סיכד סיב רטועמ
 רפקמו וסב רוסמו סותוערל ןופ גיסמסו וסומוכ 5דו כוע] לדו בר 67 ווסעל ו ללסמו) ןרופס לכ
 . -סיפ יוסלכדפ לכ רלסתו סוליד ןיבט תולמ לככ 96רשיפ בוססמ 6סת 06 וכס > ןופ לסוע) ןופ
 6ועסכה ןיליבפ כב דס6 רסק ול רטקתו סיגרד סופכ ימומוכו ופרועככ רועכסו ןקרכבכ רוככס
 < תומוכסב .ךלול סכסחמב ךליד 5נרדכ סוכלכלו סיטדקלו ס5קל 5כרכ5 סכולכ ספסב וסלכ יוסט5
 .בע = *פדיקפכ רעש סול ססילע ותטסו ךי'ע רספ םורס ןמ וקלנלו ךב סייקתסל ךליל
 יןב6ע 5סרפ5 םכ ככ ךורטכפד ספו ב6 רככל 6 6דיקפ * וגו ופכיע ויבסו ומס שיא

 בסול למוכל ?רטסמ סכקל סמ רוקו םכ רב ךילטנפל סעכ ןופ ליקופלו סימלמו
 ןוסכמ לסדעל) סומיד (פיגד 5כטסע סיפסלווובלפ ריקו55 סול ךירטכס יס סוכמ 3סלעלו סובב
 ולסלכ ןופפיס ונסיל ףדבוצכ ןופתוט ןוכוסו לופוסו * פפוב סוכ ידכעו סכקב ןופתקסע ןמול 6סד
 סוניק 6פינה געפ טסטר 075 "סלל ?ורכ 6לועב וסכתסס ןופתוס תלת 67 (כוונכ + 6
 וקבקסל פולו 626 [ליעל 5סדקע יכל ףרפעמ 655 "סוס ףכסל 6לפעמ 1ס5 6רפעמ וה

 5תתו 69 סלכ סכתמס 07 סכוונכוירכתלו וימד +קוכ סוכ רדס) וסוולסב ףתתס6 ס*)ע סכלטו |
 קופ סיס 55 סלמלק סל( קסב = * קוע5לו ינב69 50למלו סכקל לקלעל םכ לכל סול ךירטכ5 דעו
 וגיססל 57 5פונ(סיטס ףוססע ליבעתפו סו:קסכ (םיטשלכע ץודכ דס * סולכ ע\ע יס
 לגססכ רחש ס65ש לכלט +פיג לוסס ירכפל דכ) *6לועב ןמיכס ןוכלפמ וכו 9כמ רוקו סיליל
 ופיקסלו 5רסוסו (םטס סול ןעמ קפכל ןויכ = * ףע)ע) 5קפכו וקוודסכ ףתתסו ןוופס ככ וכ

 ;פ"לנככ 3% \1 נר |
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 ' מכ (קסוסו סמל 6דכועפל ןיבב עמ ו" וכלה סרוקב ךיסמ5 סוננרד 62ופפל ןקיילוהס
 סול56 לו סעי) ביתכל 6רסככו שכסמכ 60% +פינל ךורטכלו סומרנ רועולו ךסתתל 5טקד ןוופ
 תמדקמ סכתס6 65 סיבקומכ קודכ לןסס לכער (סטו פוססב * סטיבלוו רוע תומקכ ותסל5לו 5
 לוכב6) ספק 0עכ6ע סול ליטכ) ךומס תפל דע 6כמו6 ףרוכ) קפב ₪) דע 607 * 6 רתכל\ לכל
 ולומעתסו רת6- 6וסס ןקתמ רתכל . * 5עכלכ יל ףויקודב ןיבול לכ ןכו (פסכמ 5ריטסקו תלוספ
 6 על ית סמ רב ףקפו 0ליעכד ופתוסכ דעו " ערב 6קפמ (פונו וסיוסוטסכ ןיתפסכו ןימוכ

 .* רעד סמכ ול ריקוסנו ןיפקוס "ןמו6ל לחקמל ךורטנ6ו
 ןפת 36 חתפ 6ווח ר = *סכ) ומעת 0% סכסמ ודנו סינוס 36 מפת לא

 *ןפת 36 סכלל סמווד סוס ןפמ יכו " ןפת55 * וגו סזס סעס מק 6
 ססכ וכסר6 63 וכסו ורתסמכ טיפ רתסו ס6 ביתכו* שיח יכרד לע וימיע וכ כוחכ 6
 זוכ סו כט 06 וסלכ !ע סכודכ לוועו לכתסמ ןודכוע לכו סב בס ככ 90 לו
 036 'ןפת 56050 ססמנ יער סטו כוטיס6 ם!עכ לכ !ע טפסמכ סירל6ס סובו לכ
 חת | * ףסודק סכנת ימק יטפי לד ןיבכ וובופו6רטתס6ל יעכ םכ רב לכ ןכומת יכס
 דכער (וימנפמ 006 סרמסנ ס5ק יפק 6מווקו 6ק3ס סונמ 6וסס סוכמ דוכער םכ רכ
 ומנתפ לע רכע 'סביבכ סול סכפ\ 0 6 8 סכ קנ06) סוקק ס) יכע סלק > 5.
 6וס ךורכ סמדוקו ו) דכעד סיוכנפמ סכ6 סרטו סומק 605 סרבע 6יסס 9תורו6
 ויתוככו ןוככ סעכמ ץפכונו רו רסס " סיכ 06009 סוכ סב ןמת סמייקו סכ כמ
 תופת 65ךת%טפ רוכעס יוסב ותכ סמ סכושתכ כת * סועק 6מווקד סוסס (רונוסמ
 56 ןפת 30 6ד לעו * סול 6כטוסל סיכ לכתסו לד ןינכ סימקמ כוח לוסס רכע6ד
 סתככ כותכד עויטע סכסמ ןכו יסווב רתס = *ותפטק 36וועסרכ6) סזס סעס פק
 יה5קו כותי סוסד סיקכמס דס (ןוי ןועלמ רד סומק ל6ע סרועז סויר .* וכפנ ךכוע
 סר ד עמטמ לכוסו ץעס ןמ ומ סכתכ 6יסודמע תתככרמ6 סמ6ס סד סט ריו בותכ
 * תתכרט6ביתכ 6ל\ורמע תתכ רטס יתכר י6דח ספוגכווסירבתס סדחכ סוחו
 * ךיכפל בנכס כותכ 06) * סזכ סכויע תכנכסטמ 60 יכ6 כיתכסו יכס +0 סול 6
 תכננס לכ6' ורקע תתכ רסס ביתסדכ יוכס סמו 5 סוס ךולע תכתכט'תכ 0 סו
 רזע וכ סמע6 ודכל סד6ס תווס בוט 63 סוד56-ו רוט סוו בםותכ סו סו 06 * בותכ
 ךומפ סוכ סנס )7 סנס ודכ! 0767 ו6ד) 6)ס וכס סי 6 * 6תסס ומ סמע0 * ודגככ
 סוס יכס * רזע וכ ססעס רמ6ד סמו + טכמיסוסד סחכ וורטסכ תוסד ןינכ סוכסוכמ
 וסמו = + כותב ססע63כ6 ססרכ סבקכו רכזכיתכד ןיגכ רזע ול לרכס כותכ לד
 יסועק סלותויסו פכוקתכ סל ןיקתויורטסמ סל ליטכ סכקד = עמפמ קת ספע6
 6רטיקד 'רותריל סדד וריפס ןכיכתו * ךווס סינ סוסו סותקכסכ סדס םקתפסץודכנ
 %פסו * סכ 0לכתסס) ןיירכלכ ןולכוווס 6לד סופד ורופס .* ןורסנד 6רסיזמ סלע
 וריפס ( עריעול\ פס ) תסעודסו ובססד סכמז סוסס דע סכ לכתס6 סוס 0 סד6
 סוס ת6 סד6עדוורסס = סכ 0מקס) סכ עדומתססו סר סכ !כתס9ןודכ 7
 ןכוכתו "סכ לכתססו סכ .עדומתס6ד עדוו = סיפסתכ ערוו * סנכבערוו .י ותסס
 רקעתיו טוב רוסרסכ יתוי 9לד ןונכ 0תתכמד רופצכ לנכס םכ רכל ספ רוס

 סלל |
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 ןילז6 סוירכת ווסו ףתווכ לו16 סוס דכ דוכע ןועמס יכר סוסְךכו * רח סמל
 לכו ."ומפת 90 סוורכחל רקס סוסו סוכוע ךו6מ ן6רופמ ותכוסכ .6מח) סורתכס
 "רוסרס וס קנס 6" פולולכירוסרסלות6 0ממוכ 6קתכ0ד וריפסב לכתסוד ןסמ
 סכוזכ סותתכסב ממ יס ות * סכלוטעת ל סכסמ ירש סוס רכעפ יסיולע 0מוב
 * ןורק6 סכסמ ידפסורונו ד ןוסכ ןומ6 א >מוכ סרוסרס וס סוכ קינסד
 = רכל סל רוססרמס לכ 'ר * סכל ומעת 63 סכסמ יד0 סילו3סס36 מפת לא

 ןסכ ספפרת כ לו וסווכמ סווכסת כ לג זג'ע ןיממע ול30ב :0כתססל םכ
 חתכ 050 "ר * ךירט3ס סכד 'תסב לכת 05 םכ רכל סו רוס6ד וסכ 0לכתס0) שנ
 (רופס טנעכ סכספ סוג סוס 62 וכ "וככחו 96 סכפ * ךדכעל ךזע סכת מכח 36 סבפ
 6וס) סכקל סומ תיס רסס דוד ןכונת יכס 096 י וככסו 30 סכפ רט וטו( דודכ
 לכתסס חמלע לע 0ממרנ סכק ועב דכו >ןוורסמו ןופנע ןיסולכס סמכ 3ע לכממ
 ןימנענ רוסכ דוד וססד ורופסו" קלע םייחו ןומלענ רוסכ סוסו ןיפכ6 ו ריסכו לכ
 סומקו6 סו סכסדד ןוכויו ומופכת סעכפב תורתס סכסדד'תלגנוג סוטור *וספכ
 מדסודס5ק סונרמ0 סוכג סופוד 6תומופר תופינסמו * סונכקל סכקד סקוכיכחנ
 י'ונוודנכמ ךונוע וכסס לכ 6נככ ןריפס ןוכיפד ןונכ * סוכ לכתסונ סינכ יוכוע
 ןיטסק ןרעתמ ןודכ סככ סוכ ןינכתסמ ןוכוע ןינסד תעסכד ודנכמ ךוכועוכסס
 סלע ומוקרד (תוכוסלס .תוסיבסבו = *ט0נע 6תוקופרב סוכלכ ףרטס לכד
 ול ןידקומ ןוכופד וכמ .סרח6 רטסל ךיכוע רסס( ידנכ ךונוע יכסס 006 *סיכגל
 "חב כוטו סיוע ספי סע וכומר 9וסו דודכ סיב בותכ סר לעו " סתומופר וכוטנסכ
 כ סכפ דוד 06 =" סיכ כד סכקד וקר '6רופמס נע דוד (וסטד ןיבכנ
 כקעו סע סיוע ל6עד עמשמ * 3: וכרכ רטס סלמ חורכ וככ חור סר רמי * וככקנ
 סיתע 65ע65ןדעד 5תכבלוכי ךיס יכו = " ןוטודק ןופופתל סדמ וסוסד ןדער 6תכב
 תו6 ןושודק ןיפלע ןותיובד ןומיוז סמכ 6כרסכו סותופב סוס כר סקכ ןדעד 'תכב 7
 סולוד (תומופר 6תכב 6וסֶסו סכקל סו תו סטודק ס6לע 6רח6 תכנ 606 :ןת
 סלק ןופת6 ד) = סוכ לוע (ןסד יודופלכ ספק) 000 רוטכתס (ילו סוכ ןקכדת()
 6עויס) סומע סלנע 9\ כועוב סיכ כתש0ל סכו 'סווקודכד ןוסמע רודת 'סכתס(ל
 טרסו ץר 6 ו ספק תכס רומל ןכתו" וגו ץר6ס קנו ודטו ךיכ6 ססרכ0 76 וו 00-05
 סכתוו סרת6מ תררעתס ךיס ססרפ ו6מ עבר 6 לע ססרפ .ת יסד ללרסו ץר0 יכו
 תוחת סוסו * ורקס56רפיץרסנ סכקל ,תוס סוד ספלע רסס ץרל 06- ונתופת
 . ירוידל * ןוס)וד 6תומוסר ןונכ 56רפונ ס5ק סל ןיפתסו * סנע סוסקד כקעול גרל
 טכ רכל סורוס חת = * סויק ץר6 וכקסו 6)כל ןוסל לכגס)) ןוס3 6ככדלנ ןוסמע
 כוס סלק סוחרד סעכ סו * סיפפכ סוכ (יןקוחרו סוכ סומ סלקל רתפכ נתפס
 ןינכ = * תסקכ פנכתס0 טכ רכ סונרוסס חתו "וכ(ע קופרד סעכ סוכ לכת
 וסד ןינכ סונוד עווס תסכ 6לכתסס) פכ רכ) סו ריס 6יסלע (בקוודד וזו סיד
 יפרפד ףתעמב וכסכד ןעבכלכ 5נכתס63 םכ רכל סול רוס0"6קנעד ?קודכל וימר
 < ליפס ססלע סמידק רתסכ סמו = נע (כללד 6רקו 6ורט ןזתד ןיגכ * וסוודו

 תס5 4 ו 7-0



 םישורק
 חנו כ > סוניפ6ס 36 ןכפת 55 ךכ יכובכ = םכ 03 שקיסר 6כ6סמ רתסכ 6כתס)
 ןכפק 30 ךכ וכונכו"ו5סע וסל דכעמב 16 וס חלפמכ < ריס6 וסכ 6לכתםס) סמו רח
 סור ךלסוסו 6) נוכל "%תומדקכ 36רי) וס) רסז93 8ת8 סכסנ = סולל 6
 ומס סוס = *ךול3ס נוכ6 לוכקל - סכור36 וו יכ6 ספל ססעת 63 -וכפ לע םיר6
 סוי תס רוכז .*ורמזתותותבס תסו" ךמס תפסו ךיכס 0 דככ לכ ורות ויכלו
 *וכוננת 05* 6וטפ ךודפפ יו ספ תפ 6מת 03 רקסנ ימסב ועבסת 3 = וטדק תכסס
 תווי תומ רקס רע ךערכ סכעת 03 * ותימעכ ףוס רקטת סנו ןמפכת 60" כוכבת 5
 דעו סוטקוס 60 = פכרת 65 "ךער סד לע דומעת (ל * ףסכת 05 ' תפסוכסו ף%וכס
 סוו ת6רוכו ךורפ0 לווכס תימדקכ םוומ'ר רמ5  *פר 0תפרפב סתירוסד ב
 -סכוד6 ו יכ6 סכסו :ופדומי ססמונכ בוכנת 63 56כת 65 קכרת 63 6סת 6! תכמט
 *ןו6וגסד (כסולב *סומי36ס 56 מפת 36 "ורמזת יתוקכס תסווסרית ווכסוומס שס
 "תוערכו רח סכלכ ספק יט וחכתס0 65 6מלעכ ןיחיכס 39 ווסד 6מוומ כ 0
 רתכל יפדוחיןוסנכ רמתס סנכ רעו * יכיסד ףרוטכומווקד 6מו: 6וססכ סמכ 67ח
 ומקל 210 סוס רזע* יביר ףתוער (וססכ ךכ לכ וסכתסס 63 6סד ןי6יגסד לטילכ
 כעס תוחת ובתו לקח יכ רחוטמ דכ "וסוי רו סיוח ר סומע ונסו נמס (ייכוק) ןכ םרל
 ץרשמ ךורלק וי וככס מו רזעשב חתפ *'תורופד סמ ול דס לכ רוע% 0" דס
 .ךודש וו וככס 636 סירכמ ץר6ט ךית בוס רסס כותכ 03" עדת ףל יתלוו סידש ורכמ
 = רמ(י\בותכ 601 * כד תמדקמ כו שכל וסל סוס סורכע ץר6מ וכו * סורכט ץרפמ
 36 תוכ סלעכו סמוקמו ביתכו -סככותכ רסס רככס וד36 ת6 ורוסס ויככ 3 כקעו
 6רקו ועדוקתס6 65 6מנעכ 96רסי ווסד 6ענ\ ןמ 050 . סירכמ ץרסק תרקס פסו
 וכתמ0 סנו סילכ וכל ופווכ) 6יטק ססקלופ 6וססכ ווסד סורנומד (ער0כ רכ כד
 :פכופסכ (פ ) סכפס וגמ סכסרכ 5כתסכ6 וכיחבתס ןמתו ןימלעל ןוסלוד (סוקכמ
 קעט00 ןיסוכ ןוכוגו סעכ ןימרס סמכ וו לככב ןסמח ווסד דועו ( ספוט וג כס
 6רקיכ ךכ לכ יעדי ןוס נד געסו * 636קספו 6כימול 606 וטס 03ו סכ יככ) ןול
 טכו ןפרוכב סמכו ןופכ סמכ ומס רתבלו ןוסתסכ6 יסומכ רתכ ןונז6 ווס 030 פקד
 * ןרוכבו ןותס ןומיס לכו ןוסיכיעב ןית%וןיפכ סמכ ומס וסלכר ןיגכו "ימסנופל כ ןוג
 .ןסוילע נבו  סוניד רו סויננת6כ סוס ןטתד' סורכמ ץרסמ ךידלס ל יכנס רמ6
 ףולמר סוס 6רמ6 6756 ןורמות לר ןיפסב ןיפס סונוד ססנע (רקוויז מקו 6מו לע
 סער(כ ןוכיסנס 6כ)טקד סנס 036 י סירכמד ער(כ ןותימפל (נֶב 650 030 ססמע
 ד6וךכ ימונכו * סירנמד סער6כ ןססע רטע ןוכו6לכ סכדכער סוס 0כ0 + סורטמד

 חתפ ות" ס3כ לוס 66 6006 6וס סרפ0ד מות לד עדת 03 יתלוז
 65 :רקכ דע ךת6 ריכז תלועפ ןולת 93 לווגת 6:ו ךער ת6 קוטעת אל

 ןתת ופויכ ביתכד עי תסס רסס רמ 030 -0מסר:כמ קלועפ ןונת
 שמזסוילע כת 05 -וטפכ כס סמ וס ווסנ 9וס וכע יכ טקסס ונע כת לו ורכמ
 69 רסס רע 6לכ + 0טככת0ל ךכמו וטו סל דע 6קנעמ וומוגכ םוככתת 0%ד רסרו6
 ןניכס * סככסמד ספסל סילק ן6ק רק סלע פולוק כס " גגו טמפ ךסת

 וטקד



 זו 8 םישורק

 * רותו ןווק סיפרו סוטפכנ בינמל 60 ךירכ 9מדוק קלטה 6קלתס0) יומוו וטל
 ימכלדו סוטפנ לוטכ ונופכ לכככהד 6רבפ ליטכד ןסמ ח = רוכס תלופפ ןונת 5
 לכ 6כד = *6קנע סוסספ סוטכנ רעוסו וולוו רז סכק וסוומפכ רעזס 6 *סותוב
 סימק ןומווקו סכקז סומק ןוקלב וסנכ לוו 0וכס לכ סושופמ יקככד סינבס ןומו6
 = ןודכו = *סימופד סונבס ןומוסכ ןומיוקו סותוכ יטכסד .וסווטפכו סוטפכ (ןק'ס רתבל
 יקנתסמו סוכמ [פרקעתמ וס)כ [6כט וכו ןומוו סקכ םכ רכ %וכס לע רזבתס ולוכ6
 סמסר ב6 ר ךמסד וכויסו סנוט) 6קלכ 09 סוליד סטפכד 635 דוע 0)\ *  סוכמ
 ת6 6סוכ 6וס וולו לק 6וס רימע ולופס לוכו סומקולו וסויכנכנעמו וסיממ .ןכובזמל
 סוס דכ דוכע סכוממס בר סוסד וכווסו * (ככסמ םכו ימכ םכרכ לכונ ופ0 ףקויר וספכ
 וסדוכ תדיקפלד ךפפכ לוט %פו סורג סו כוסו סוס סותדוכעמ קלתסמ רוב 6 לןסס
 יועכ סוס ל - ורגש 9קלס) 6כועכ 65 כד ךדוכ סו רמס וניפסו - ךכודקכ לומ
 ססד = *6ספכר סכודקפ ןכמ לכ יודוכ סדקפתסל יזחת6 63 ךפוגד סכודקפ רמס
 6ווס ררמס :וחור דוקפס ךדוב בותכד ככ 630 תכוסיעס 03 ףספכד סכודקפ
 :רוכס תלעפןומת 6 בותכ "בוסוד רתכ סודוכ ונופס3 6-ירסמ 6רס6ר סדוכו
 6טמ 57 (ימוונ סמנו ך) וכ פק לכ6- סומקוס 00 050 שמס וילע כת סו ביתכנ
 -- * מו סוסס) סוגפד ן6כ סונוד סטפכ סו) כוסו ל סוס 0 6900 ס לע (זוו סוכ
 סימפכר ןיבכ ןות 03 רמתסדלסנ -םממס ונע 6כת 6ל\ ורכס ןתת ומויב ךכ וכובכו
 "טסו חתפ 6ויח'ר *'י'תלד סמכ סותיכ ומכסדו סכיכסמר סזפכ לוסס קילסו קיס 5

 'סורתכ0 סר
 6)כ 5ר סתמרפ לכ * ופמסוכ 6רק ולס + גו רוע וכפלו םרח לקתה אל

 ולד ןסמ 95 * דב סד ןיינת וסלכו *ןוכרח6 ןולמ סכמ סכפינוס
 07 סרק :סס) = * (כמיקנ6 6סו סומד דוסוש ונולכ סו ףיסכ 5) סיומק וטו( סורכל
 :)ד סימופמ קיפכד סלמו סמ ך) תוננ" 5קלס סנמ 6יסס סל טול וסס) סיעע סורכמ
 רע 6 6וססד סומע ןרכקתמ ןירטסק סמכו סנועכ קיפ לק סוסו 090 סי) תו6
 רב סוססד סונע ןורעתמ סעכו סומקולדיססכ סכר סמוסתד רתס רעתלו קנםד
 וטמשולכ לוסכמ ןתת סל רופיכפלו" סנמקוס סו ומגפמ סםיב סלל קופסד ן6קל ווויסב
 = :ןתת 6) רוע ופנו *ףכר סירכנ ותמר ןח ןכנ - וטסמל סרמ6 סורבד ן%שכ וסומקנסנ
 .סיננח סוכר וכ בותכר ןכינתד סקכ | *רמ6ק ורו6ו ססרוסכ 6ט )ד ן6מכ * בז
 ימכד ןיבכ"'לוטכמ ןתת סל רופ יכפלו סוטמ רכע ס סו -סיגורס לכ סומונעו סנופ
 3תססד ן6מ) 6תירזפכ רמומ םרסכ לוד ץפמ ןכימתר יתד מנע סורכח) סמ
 ,קירו ל סמ 6וססר יתסד 6קנעפרידת כט סקנוק סוג תוס תוסו 6קדכ 6תורוסב
 ןרכחתמ ןיטודק ןוסנע סתכו - סנופ 6קלסו חמלעב סטסטו 6010 סומופמ קוכסד
 מנעד 6רסכב יחתססו (מידק סרטעכ רטעתסו רשימ חרפכ 6קנסו )מ וססכ
 כרחומ ( עטכתפו 5ם \) גבעת0ו סיוגכ בתו סוכ לכקתסוןדעו ןיופכו דיבכד יתד
 ףכ 5וססב סיָכ רטעתסו ססלע 6רוסכ קופכו דיבכ ןודכו סע כנו 6רסכ נססל
 טוטק -/ סב 6דתס6ל עדו פו םתירוסכ ועד ןסקו  רתתסד סזכ סמו לכ םב

 סר0כ) ,



 םישודק

 יול ןייחד 6לכו סוכ רכסתוד ןסמ תינו ןיחרוס יטסו לקום סמ ?וסס יוטומ חרסכו
 סמ יטססל וסט .+!60 סי סורג [6מ * רקס כמו קנו סמ\עב טסו לו םכ רבל
 :'וו06 ךיל3סמ תסרינ ביתכ ךכ יכינכו * לומכמ ןתת 65 רוע יפנו רסס רשימ פרז
 :תירוסד :תותופרב סוסו סול ףונויד [פש סכש6 69 6תורוסכ ועל סיתבוסיתד |
 סלע 6וססכ ודח ס'כקנ קלט סמו סמ לכ" עדו )ד 0וגטגכ סכ סבתגשו סכ יעל
 ןור קו ןיכרבר ןוממוס ןולמ ןומ6מ ודיבעתסו כחכ 6וססל סיכרחס סמ עטכו סכ ליכקו
 ךתמסכ ךיס6 ךכרל 'וו יכרוס'מס סכלמ דודו *דומת סנש סתכס כ לסס )כ וכרצ
 גנדתסעו סתורו(ד יופרס ןועדוד ןומיס ןוסכו * רוט ןעמל רוטומ קרפכ ומחכו בותכו
 תרות'ותכ ךכ ןיגכו * סתווסס וסלכד 0לועמ ןויפד ןיכ ןועטכ ןומיסד רשימ סרפכ סב
 סלד ןסמ ורוסד ןרמסד סכוונכ ן\ס תמ6 יסיסו0נד סרותתיסיכו "וסיפכ סתיסתס
 כיתכ ךכ ימוגכו תפס וסו6 סלד סלמ ףו6(5 סלע ףינ\ל :6ס) * טושק וס16 00 עדו
 רכ )כמ (תורוסד ומ ףלוממ םכ רכנ סי ועבמ 67 נכ סעו "וסיפכ סתיס קמ תרות
 רתבלו עדיד ןפממ ףפועמ יתיוו'ננורופכ רעתי ףד !ער ןיבכ עדי סה | ונופס שמ
 יודוקפו :תירוסכ 6מ:עב ץכ רכ לדתשו ואח 6 טוט סרב "תורו6כ סכ לווסד סכתשו

 "סו ירתכ ס רק חתפ סויר "ושל כ סחסכ 630 ךותמל סעשנ דיכע נדפס
 רתתס 60 526 ועמסמכ 'פסמב לוע וסע 05 ירנווטפממב לוע וסעת אל

 6רק יס * (תירופ ידוקפכ סכ תי ןוריקינ ןופע ןולמ סד 6תסרפד
 טפסמ 6כס ןוכיס ןמרדירת חת *ךתונט טופסת קדנכ בותכד עמסוו 6ק סיפוסמ
 קדנ רעתסדכ* 6דכ ססבתס דו ץכוד דקו ותמר דח 5 ++603 60 ןיכ סמ = קדכנ
 סוכ תוס טפטמרעתס דכ * סתוכרתונ 160 ועפר סיב תולה 6דקכ סלכ) כור ןוסד
 קלכד ןיגכ טמ :ךתימע טופס קד:כ רמו 6רק 6 טפסמב 9)כ ץסולוכו יימר

 לד יכפ מת 65 סד ססווגכ *דח סנוןרפכ דתכ וס)כ 036 679 קיכש) 075 יד
 :וולוחלכ ל:כ ץכוד לכ סי וכי קד:כ :07 6לוקכ וסלכ פל ודב וכפ רדסת 0%
 ומונסיפסנ ד )כ 67 קכתשי נד סדחכ וסנ 6רכחנ ועבד טופטת רויסו םרק עת
 = וסיפד .סכוונכ סול 6:65 ועכ ךכ וכוגכו ןנפ קיכט סכקד ןינכ סוג כ5)* כולל
 ('תעמכ 6כירד סיוסרוכ ווט ספק חתו" סנוענ ריכע שמ .סינול סכווגכ תת דיכע
 וסי6 ןפמנ * סכקד סיסרוכ ןקתתס ןויתמו * וססכ טפסמ) ןכוכ 790 " ןוכתו יוכוודל
 ועב סוד ןיסרד ן6מ) - ךפסכ ןוכמ טפממו קדכ לטס *יטפממו קלט ןוכיס ןיש- סיסרוכ
 "'כלקד סיסרוכנ סוגפ ונסכ וסויכמ דח סינפ 6 "כמ סיסרוככ (בתישל <פ ) ןלול
 מקו סקס סתע רקסי(מו * וסוימידב סטוק 65 וכוולר וסויכוכמ קותפס ספק ןולכו

 * סוכל סועטס גע סור רק 6שלוקל ?חוהו "מו רו
 אנמ'המ איער |

 . ופעל יטפל 5וססל +קכו63 97 +רוקפ 'ןגו ךפועע 6 םיכיפ סכוס ךנכלכךוס5פפ6 נפת אל
 כסלו רס5 6 וכ כותכ סכ קכ 5סד וסו6 םנצתו 697 ןונכ) * סול סיפכד 6ינס ומימכ סל

 סכק" סילכסל סכוי) 05 נסע פס רכ ףולוי סי סיקכל ן6פל כולו לוכע ס5קד ןויכו" סוכני
 יכטו סול 0% 65 סיפר( 13 6 > קופי 5כְחי ל (רתסכ ועיקרכ סול סכוס כ לכ סכופולטכ

 ָסי .

0 
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 עדכו ד סיב ?רעתללו סול לקכולל ןיבכ פרתסכ סול עדו סתימדקב * סיפועל יכעוו ליז סו
 סכסכל סכעוב * יןמופכ ןוב סו עדו6 ןלפ ולו > קוס לכקמו6 סימובל סוכוכ וסו6 לדו םכ רב סב
 כותויד ?בוס סוב תיפ ילסומ ןעדוסו סכקד יוטימכ כלו סיסכעב ןוערמ סול כיסו 6טלעב סיס כב

 ילע ןטמלט סלכד יוכבב סימופמב סיולבתסב סיל קכו6 ומוסו תופי לכקמ 55 "סולעב ןויעלו סוממ |
 סכוובכ * ןיממעל סוב ףתו 5 סותוער דבעמל סירסמ ירסס וס ילו תופי לבקמ 35 * סיבבל ןופוו)
 ןלכמ < ,* סוולננתלב רקבל > יומומב ןוב רתבל 6רתמב תומדקב סורכסל 9955 סיל ךירטנס 67
 ייטב לכ סיב עדמו 057 6רתסב כוס + סוכות סכוס כופכ דעו סיתועל ךיכעיו טיל קוכסי סל5סו
 כוס וכ * סכוס 559 סוכות ?תומלקבביקכ 05 דעו סוולגתסב ךפומע קס * וועוסרו ינכבס ןיב סוכות
 ןילמכ יעקסמד ןלטכ סיעק מיו 06 6רתסב וליפל סול כו 03 סופ לעיי 55 ףוסכוד םכ לב 6וסיש
 םיטפשו יטרגכ עדי וסו6דןינב * ךכו ךכ לוס פכוס לוס דבעל ןפט לכדי ןולמ ןומופ גנכו "מרס
 60 69) ס550ל) ןפכמ = * 6לבקסב ךפומע תל רתכל ' סוכות 105 סלו < קכוס 73 * 5כוס סוססמ
 6וסס סועק קני 53 סוולגק%ב סול סקכופכ ןמלופו סוככמל סכול ףס רבל ןויכ לסל *6טמוונע

 ינלע סיטרי 5פ) 6וילגקלב סכוס לןססיןלע קלםי 03 סקס 6מיו 596107) סיל ריסלל דוכעל לכו
 יבע* סובוופב וליפל םכ לכל פלקו לע םס ס3קל סכק

 י'עסטס סו ןסכ כותכ ופסנט סט = ףמא | "דגו ךלוס רפופס לוק יס)רת- חתפי
 (רקיו תסרפב ספלוס רככס ןע\ = = < = וגונפתס סכסרפוטס לוק יסוו

 לועע מ ףדכ סווסעו לכ סכוס כ רוע ל ףד = יכר) 036 ררתס דע" רכויסמדק ירפס.
 * ומס סעפ ומיפלסל יקיכר 05 *וכ סכופ 6. | = :  006 05 סו3כלנס) סרוסי 0 , / ו

 סוקת 623 * ךיח6 ת6 סכמת 6% ךמעכ ליכר ךלת 0 רוע 56 ינופווסדדע ומקי
 סלע .6מוכ 320 סוורכח וסיינע ורעתס וסלכו ןול סכמיקוס 60 "רוטת ₪ | >
 וכטעמלסלכ דבכו :"6נכ עוכרת 0 ךתסכ ורוטמת ותוקמ סי בותכ *סד (תסרפב
 < ופדת ןעמליתרחב רט6ודכעו "* םסכ ידע סתס רמו ריעל 0 ב חתפי ךילע סלעו 5
 כיפכד ערס סיוע ןוכוס ןולס ןכימתו  "לסרשי ןוכוס ןילס ירע סת *'גו וכימפתצ
 םיימסוןוט :ע ןומסןודסס ןומיפ סרטי לכ זס תו סימס תסווס סככ יתוליעס
 5טרסוסת6 ולכע + רמו כוקכד בןועו ד יתרחב רטס ידבעו :וסיילע ןידטס לכו
 דודו = * דוק 67-ורמסד תי6ו * יודבע כקעו רות 36 סתסו כיתכו *ר9פתסךכ רפס
 ועדת ןפמל "ססיעדוד 6ד יתרחב רש :ילבעדוה ןעןילווכעמנ בותכד ורק6ידכע
 כקעו'ססכו לול 6וטסכ ותוערת6ד סוס יכסוכ 5מ "סוס וכ6וכ ןכובתו ול וכומתו
 565 0רקיו בותכד 50 כקועו) ס5ק רק ןכינתד *56 וכ )ונפל "שמ סוס למ6
 !כ6 ךכ ןיבכ) סוסו ) ירקסנ ₪ רכוכ 65 יכפל דס 30 כתעול רק סכק ירמי 6
 * 606 סיר תכ תיס ויפו ירק 6 וכס-דוד טד סיסו 69 ירקסו ירמתסד סמכ לכ סוס
 ןינוח וסיימע כמו וורטסכ דחו דק לכ סנו סלמ לכ ןיקת6 6מ\ע סלק 6רכ דכ חת

 סמ לכו * סלע ספע-6)וח סול תונד סערב-(ריעו סבמע וליפל ך) תילו ןיסוע |
 כמטר ספנע 6)וק סוססד ופיסתב רוכערחו דפ לכד סמ !כו דחפור לככ ןידבטל
 ופסל ןסמ ,תומ ןימוו סביל לעו ןילטכ (כוד לע בידע ןורווב ץוסועב וסלכו (ללועכ סילע

 שש |



 םישורס
 סנמ לכ לע ןומוטנט ןדקפתמ סלע ירבתסד סמו ןמ ןכממ וסנכו - "רכל סוויס ןש
 רועכ סקתו ביתכל סמכ דמו דק לכ ןינטכד סלע 0רמ (סושכ 3ע ןולטב וס) כו סללו

 יתוקח ןורק6 וסנכ * קח 6וטס ןופטכד ןווכ + סותורעכל קחו סתוכנ ףרט ןתתו 03 =
 ןח ןנכמו = -סוטס תוקח ןורקת( ןולכו ית 6 6יועס ןנו -וס) ביסוד קח סוסו
 לכד ןובכ ורשת ותוקח ת6 ביקכ ד לעו"סוסלפרטומ קח יכ כיקכד ןיית 0 סיממ
 6לעחנו ןוכוו ףלענ רוסס ךכ ןונכ" קח שוססכ מנע עידו סל 'ע (כעמ דקודח
 סגעמ לס סונכ םופכסו וסוירתלמ ליפו יח לכ) רקע( ןינכ רח (כווב מאז
 (לכ תימורטמ יככ רקס בוסוד [6כ סוסלכ וסע סיפלכ * כנמד יכמופ םיפכ(ו
 'תדוכעמ ןולס ןוכוס לכמ עבמד 6תועוכמ סוסלכ *ירימ דכממ לד ןיגכ לכס תיכ ל
 6כ:ד יכמופ יפכסו (!וענד ס3יחכ (ויכוכרע דובער +ויכוכרע יסלכ * ןוסנול
 בוט עדס ץעעו כיתכ תת *ךו:עסנעו 05 וכטעמ סופ5כ לגכו כגכו י רמה טמכ
 (ב5מד יודוקפ יספר רות (סו * תות תומוכממ ךלכ6 סווכ וכ ונממ ככ6ת סרג
 * רח רת כ קכרתסו(תוכזיוסמ (וונת סוכו לכ סי\'קמ6 סיכד סיזק ןע 69000
 פעכ פדכוע דכעולו סלועלד ףכוונכ סלכוע ס0זק0) םכ רכיעכ סנככ ןכובת 60
 ךורט56 כל רסס סלמ סוכ ליורסל סינע דיבכ6 סוס רח( סלמכיכתש5י6)ךירט סל
 6ורסו קיפכו דוגכ ךורט:67 סמכ רסוע םרסכ 6תתל ףדבוע יוחס םכ רכר תעטכ חו
 תולה מויע 6תרו+כ תת 6דכוע וז6 וסי6ל (תעשכו 'ס0נע (םידק חור יומע
 רכל סו ימסד ךירטכס 637 6רח6 ףור יו'ע 6ורסו קופכו ליבכ ןידכ רטימ סר סיס
 = 6רטסכיות6ד ללכוע וסט רמנ ס ינס קנר נס סינעךיממ ן6מ | * םיכ רטסל םכ
 סותמפו רו :ע םורדו ועבד ספרד וסע יססרל יסותמפו רו: ספרד כיתכ ' רח
 וס סתס לכ סומקו6 60 ורמיסמ6 תוניטב ףמותוסו -  סדחכ ןו) רכתמד |סמ
 דכעמל סותטפו רמ ססרד ות  *יוס 6קדכ ץדכוע תומלטסכ וונוקתכ וכל סוס
 = .1תכד ףתופנמ6כ וסו6ד עס סוורסיתמוס 5כ6 *67פכ מ רכקמד ן6מכ 6ץסומ
 - ו תכתט0 (תועולסה ל3כ סוססב סתסל 60ץיקו6 6 תונינו * סיפכ ץפסכ םעתו
 < "טקס 6דחכ ןול 0רכתלותסד ן6מ סתומינסכ סהתס6 657 (תצ שב לכ 'ידמ דיכע
 מפ 6רטסמ ות 6דד ןמכו6 לכסו ןוק פכוס ן6מ 67 סמ -ךירטכ6 07 6חור סונע
 קחרתס ןוקד 6סכרקו י6דחכ ןוכ 6רבתפןנ ועכל 65 ךכ ןינכו סרמ 6רטסמ ות דו
 * סקס ךינע סגעו 05 ךולע סיעו 65זכטעמ סו6לכ דגכו דעו *5כסד (ככרקועקמ
 6רטכר סדכוע 9100 שכ כמ סוכ ךירטב6ע ךכ ס6יט)ס3 סר ספור ךוגע סועו 6
 6" סיכ 6סדקתס3 סע חור שוד חור סונע יבמ 6דכוע סוסטכו תוסיד כ
 ץעעו = + יו וס6 טוד וכ סוטודק סתייסו סתטדקתסו כותכד סוט ןומלקמ דקת
 )ד 0רס6 6דכוע יוסד ןסמ *6מ!עב סתיפ סל( סירג 67 לע סמו ערו כוט עדס
 67 'רטסעו רוס ורק6 6ד 9רטקמו ןקכוס רומחו רופ סמכו סעכ קח לע ךירט6
 67חכ (ויכוכרע דיכעת 03 -ודחו רומפכו רוסכ םורחת סל כותכ רצו * רווח יר6
 יגסס ןול םורפל ןסנ * 6מ%ע 60020 סדפכ 0רס6 +רטס 6רכחת 6! רעת6ד ןינכ
 = עוט טכתסס לד ורד סמכ 6כווג 6וססכ ןוג םירפל 6 לכס <16.(ןמ!עב שיש

 יווט |



 זמ םישורק =

 ןתטפ וטמ ןיקר ףככרק * 6מ!ע לכ לעו סופע קנט יבספ מכ רב 150 סדחכ זוכו נט
 לכרק'ןתטפ ך 6ס * ןומ תו םול ףוק ןוגרדו ןוכית יפוסמ ןתמפ סר עורו ןלכמ
 (מד סוכוכרע סוס 60 ןוק לכד סומ = 6דכ ד 6)\ סרב חד 169 רב ווס )כסד
 י סותק 0ק רטס וססמ סוסכרוקו סדוו סוסד 6כוז )ד 6406 סרטס ךימ6
 ןינכו \ *ןורטפ ןורת ןו56 ורכמתס סופד 6כעמכו סופו סדר 67₪ סכוזמ :לכס
 ןוד מנו דעו = = *ודיכ6ת סו 0קלע) סתלעות וסויבמ סיתס 03 6דקכ ורכסתסד
 סונע רעת6 ד 6רוכסד סדכועכ סימרב יזקסד ן6מו = "6פווק ןוסנוד פרטס
 55רטונ = * ךורט36 ד 6רפס סקר יולע ירססו 6קות6) לכי\ סדקכ ןורטס ןונוס
 ןוד 6מנעב 5מלסב 6חכתמ כ ןוטורק יוסעל 6סידק שחור וסוינע סרעקקל ןסעב
 כונסו דכ טנכסכו ורטב לע ןוהו רכ יסככמנ רבררת ןסכלכ כל יופסד 60עכנ

 6 טדלעו = 6רק6כ סיתטפ ו50) סרכחל ועכ סגד ןיגכ וסדוסודכ ירקל 6
 ינקסב ססוחתספ ועב וסיס יסמס 0כסכ) + ססדוקו רב 605 סיתספדמ בוקתכ
 סרטק וכפמ סוס .דכ סנועס חכומ לע וסכ סלזחת 5 ועכ רב וכסמ ולס 6
 (ותס 6ק וכ סרוסרס) זעד 6רטסמ סלוע 607 סנועד סכסרד ( (עטיק (ס )
 רכפכתיד ןוגכ ןרמפד סמכ סוובוכרעב סו וסיודוקלכ וסכ ססוקתף) ועכ ךכ ןיבכו
 .רת6 ףסדקמל לויע דכו = * 6רטס (נססמ ןויתסד ןוכוס ןוכוה לכ םכ רכנ סו
 ןרמטד סמכ סכ ן) תוג ורכסתסד ב95 6תומולסד יכקנופ ןוכיס לכו סכת שס ומונסד
 יכלמ ןוכו6 לכו 6נועכד ןימויז ןומו6 לכ ורכקתסו וקכתשס ןמתד ןיבכ .תימונכ
 ןמת ונולכתס וסלכו סדןפ ד ןווכסמ ןימווז סמכ ןוחכתממ לםדקמר ( מלפ ('ס)
 וכומקד 5תירוס וס) בוסי וש ךורכ 6מדוקד לפרסי ןוכו6 ןיסכז  "לניעלד נווגכ

 "56 סכת ס ותכסס כותכד ץעע ןומע רסס לכמ וסיינע ספירו סכמיטמר םתירו6 |
 "ינגולכ6מ ץע לכ סתעטכו ץרסַה 36 וסכת וכ רמסו סירתכס שיש כ | חתפ

 = סט ץר0ס 56 וסכת וכ "'ול סולולס טדק וירפ לכ סוסו ת'עוכרס סכמכו
 = /ףערסו = '6ער6כ 655 ןורופ דוכע 65 סכניט ףסד יזק חת 536 (וורכת סומקו6
 סרק סל ןגמ 636 ןיריפ סדבע 65 ספרו * םמלעל סכו6 סוס יוקסו ןוסל קיפס

 65 כו סוסו . סרוכרד )ומ ובמ 96 ןוריפ סדכע 63 סכקומד סמכ :סנעד |
 * סונתססד דע ליעל סונע 6דקפת 6 6)והו ' ןיכס תת רע %תומססכ סי
 ןומס תנה דע 6סד ' סונ תנקתת ו סערסו סנומ סי!ע 0דקפתס סינתמ ד רתב
 סיותט6ד רתכ = * סומע (קעסבתס פס ) תסכתמ6 לו סיב תכקתתס 03 ?פרק
 סכו6 תרכעתלד ןוכקו 'ג דע 6כקוכ ₪: = * 5תומו)ס סוס ןודכ 6דפכ וכקתתסו
 ומכתסלו סכוס 6וססכ תכקתתס %כסוכ ןלודוע בג רתכ * סונתסס 03 ססעמד |

 6 ןוכט'ב רע קפנד רתכ "נכד ורופמו סלכד וולס בו8 סוסס ןודכ " לדחכ
 ספתונת סנכמ יערתסיומ ."סונוד 03וסכ סלתמ6 ןודכ 0כד 0וע) סליס סו) תיס
 תדקפתל ןיכסב רתכ 'סורסכ ( תעסכת לו סם ) תקכתססו סוכ תכקתתקד סי

 טרק ומ יונס םרקוורפ )כ סוסו תועיברס סכסכו '0ליע) סס)פ )יח סונע
 .סכטכו = * סלמד וב ךוו) ןשכמ .* סכס דע סכקנ סו 6קכמ) ןקכטות .סילונס

 תעבַרָה
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 םישודק 3%

 סוננ)ס םדק ביתכל  "פכתמ5 5ד 6לונסו ס5ק) 30רטו תסככ .תגוורומ תופוכרש
 ןנונתו = * סמק 6ד תועיברס סכס ן6מ = 67 ( 6נווכ (ם ) .סכמזב )גרקו 030
 דק 6וס ןורכ) 5ווסרוכל ססעוכר 6טויק יסוד 59רם\ תסככ ד תועוכרססכש
 לכ לע 6מ!ע לע ןכמתף ןונווס ןודכו סדסכ גוודז5 סכקו חכתש6 6 םידק 630
 וסנכ לכומכ ורספו וסנכ [סכרכתמ סנטו ןסכמ | * סול וזח 6קלכ סללו סלח
 (לועמנ ףתתונ סלככ סונתסס 05 דעו "תתנו סלועד 6תומונטכ 6)כד לתומילסב
 6וסס 6סד סכקכ קוק סופ תינד ןסמכ סוכמ לוכסד ןפמנ *  סוכמ נכימל רו
 9כו = + סונתסוד רע סונע ירלס )ד ווק ספודק ס6לע 6תוסר 055 6
 ליכ6ל 6וססו * סוכ סערסר נוח ( תפסכת% *ס ) תמכתסס 03 0סד ס6תת 0תוטר
 סנטכל סכרכ סויע ךורכ ולו *6תתו נועל 6קנוח סי תיד סומרב זק סוכמ
 ןוכו6מ ןכיכזמימ ססמפר 6קלומסוכ תינו ונע סוורס 60 ןפכ דע ס5ק 607 "וס
 ותסר סקנעכו ןיד 9נעכ סויקידכ ןוכיפ ןולכז ." ןוסורסמה 6רקונ ןופיגסמ נד

 :סנומ 2 סיקודנ פרו כותכ וסוונע
 פסרפכ ןו'עעס וססנעו סוס רע'עס סנטל | רמא | ר6ש ססכ7 לכ אנאת

 "ו ףל סילוק סכופ כ רווופ'לי ףד ?הקיו קידנ רע וכו סלב
 ' בכ סרוט 5 דועע * סרפו רז

 | רפסו סרק חתפיפוור ,
 !6רק ונס לכו סוירבס סומסו6 רת6 סמככ 90 "סרט לע ונכ%ת אל

 סיכ 6רעתס) תיס סרק יפס !כ6 6וומגתסכ דפו דח לכו סורת
 ועבד סוקת * סתס 9תורופד סכומ * סכימ ימפמ *'וג) סוקת סכים ינפמ ביתַכִד
 (פםיי ףפ) סכוממס כר 6 וכסו תפס ומקמ סקימל פכ רכ ועכד ן6כמ < סמויקכ סקופ
 מוח ומח סוס רכ + וסת סכוס וכפמ רש מו סומסמ סקסטוס *פ יממ סוס דכ 5כס
 ףכוונכ + ןקו יכפ תרדסנ 6 סוסו( לוקס סיפ לינע (פ ) סוקקש טק סוס תורו
 6פודק מויקכ סו6ק וסי6ד ןינכ חד סומק סומוווקכ סקוחנ םכ רכ ועכ סד
 ןועממ ר רמס תררסו *ססנע 6טודק ( (קותעל ויער (כסו 5 ) (כסכ5 ומרג ס6\ע
 %וס ססרדל (ירו60 ןכטמת ותו " ספ עכס סרותנ זמרו כתככס סרותל ור ןסכמ
 סול רסו6 = סוקת קכימ ומפמ 6יורכמ סיכ ורעת יד סעכ סוקת סכימ וכפמ (ת6ד
 .6רודס 6וס ןולד ןנכ 9מנעכ ףכט מויקכ סוקוד 6תוכיסכ קלתסי 05 דע םכרכל
 60 016 *םיכיוסמל לוכו לו בם וסיס דכ םכ רכל סול 6חכס תילד יומוו ףוש) סול
 < לככתו וולפפמכ סב רמו םוומ 6כלמ סמלסו * כט וסו(נ סופקותכ וסופ דכ סולד
 ףוע3ס כר רמס = *ותורוחב ימוכ ךסרוב ת0 רוכוו כיתכ סד סכוונכ * וגו רפכ
 וכ רקו חתפ = "וס סכקד קרוס י6סו ןמק כת 67 6קר6 סוס וכס ידו
 נסו עדו סכק 026 "וו עדוו וכ סמ "דכ5ת סיעסר ךרדוסיקודכ ךרד וו עדוו
 ךכ ןינכנ נס רטכל וסויעק לוז6 6וסנ וס כ גנו וסל 6כטו6) סויסודנד 6פר0כ
 ךכ ןיבכו = "וסיודסכ סי) ףתתפוו סלקד 600 (יססונס)ד יעכ 6769 קיפבד ן6מ
 6 סכקד ןינכ סמרגמ סוס = *דכ(ת סיעמר ךרדו ' סיקודכ ךרד ו עדוו וכ ביקב

 ערותת6



 5 םישורק
 קר6 ביתכו ךרד כותכ *וסוודסכ 316 09 ןוסנוד 6036 סוסס) סו עדומתמ6

 וסו6ד ר6 = *סכ 136 פכ וככ ילופרק כספד ךרד 636 =?! וס ןוכ סע |
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 .םינחכה לא רומא תשרפ
 שפכ) טסו 6 תרמ 6ו ןרס6 ככ סיכסכס 36 רומ6 סמ 36 ,
 שנ )ועל יתכר . לכל 6ד טפ יס 46"ויחעכ מטוס רמאיו

 סי ךימסו ותמוו תו ימועדו וס 20 ססכ סוסו יכ סש6 ו6
 וכסכ) וס) רז (ככב וסל סםדקל לרסיל וס) רטו לד ןויכד עמם "וכסכס 26 רוש
 56 כותכר ןיכמ יפוו3) "סוכסכס 96 רומס ביתכד ןוכמ כסכל -םוונ) ןכו ןונ 6טדקל
 56רומ6 *  ןווכד ןוטודק ןיסכז וסלכ ןופכתסוד ןובכ *0סו35 תרמסו רברת סווג
 69 ןרס6 וככ 656 = * וסכוכ ןרס( וכד סכערי 02 וכו רסס וככ "רסס וכ סיכסכס
 בעמ ןוגכ 6נכמ ספק וערתס סובד 9וקנעד וכסכ לכד 6תורימ סוסד ןרסלל וו יככ
 לתסו סוס ןרססד יומו לכד "1503 סו3 וקנס נמר כסף ןיבכ * מנעב לש
 רלמפכ 6מלס לעומל ופסל סכק סיל קונפ ךכ יוסר5ר ןונכו* 6מנעב %0לס סנס
 תרמסו ןרס6 וככ סממסכס 50 רומ6* ןרסס וככ סכסכס 36 רוש ךכ ןונכו * 0ליענד
 סלע סמכ ךכוט כר סמ "לגו ךוסרינ תפככ רש ךכוט כר סמ תניפ סדוסי ב" ססו6
 "מלפכ בט סל דיבע סוכר וומנסרוס ךכוט בר ספ" כוט רקד כופ סוטס סרוקינ
 ןכתד ךו5רומ תפככ רסס סונע סיסקו מנע ריקתמ סוכר ןיבכ מו לכב סול פכמ 1
 רט6 רסס + ותסר סכמו) ויקודב) סמ זימנו סמלע רב דכ סלק ךכע ססנע סרוסכ
 9 סוס 6רוסכ סוס ףמלע ורכת6ד (במזכ תנעפ *ךב סיסוקל תלעפ ךילרומ תפככ
 6מיוס) ןיכומזד ןוכוופ ןמוסמ סכק לכתס6דכ סנטר ופווס) 0מלפד ססורמ רוסכצ
 6ויקידכ) לרסכ6 ןימזו * סרו סיעמרע עכמונ דסס סרוסכ 6וססל סו) זיכג 6קלעכ
 (תעטמ חת *  סופככב (פרזו סקדכ טמם יס ו5רו סכ) סקרזו טס ית6ד 65ע%
 ןמת וממו ןיפולס 'ג סילע ןוות6 סוערמ וככ וסנ חמנע .וסס) ךסימ) סולק שכ רכד
 סלע סכודר 6מוו סמו סוסו = 60לע וססכוסו6 דכוממקל םכ רכ לוכו לר סמ
 סמכ סכלמ) בותס סונודקפד טנרכ סוסס ס(כז *סוניד סכודקפ ועכ כלמד סו
 ורק (מוו סמ ףסוגופוכטכ ףכטת 5 סנודקפ 6וסס 15 = "סוננכ סול כיסית6ד
 רטסק סולוכ פוט סופווסו סיעק סו5ק תוקס ךסנמל יעחו ומוע 6קז  *(כודקפ
 * וג ןפ סנוד וורפ דכ 6לככ ויפס 6מפכ) סול תולו םכ רכ סוטסד 6טמוקכ ןירטקב
 4 -- 6תכוְית תי6יגס ובמ\ 6קכוכס) יקקד דע תימ סל 0 רכ
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 טוומ (ט)(פונכ לכקתו)סב קכדפ ד ףזפכ וסו6 16 קפכד רתב '6תכוכסמ 030%

 .קכממנ רוסס 'חור 9נכוב ר6תפ עוב ןמ םפכ פסח רתכ * ינוומסל סומק
 = ןינכ +: וסט סויכ ומרכקת רוכסוכ ץעס :ע ותנככ ןיפת 69 ביתכר 0תרוכס נבו
 וופווטכ .סתוסונס ביסו סתרוכק 6כ סנינ) סמו ןוסי6ד תועמ רכ יסתםיד 6תומ
 סותיממ ןינכ סונע רוג סכקד רטפסד | * לכעמלש סטסד ףתדוכע ככעמו ףכותרד
 ספוג רכקת(י סלד'כמז לכו סופ פכוטו03 רטפת ד נו ףוססכ לי רח 0נובלבכ
 ןוכסו 657 6כיוסת (לובלנכ פרח (פונכיוסמל סלכ+6לו ספי ומס ת3יע 05 תמסב
 03 סיתת6 סתומד םנרכלוקר 0ד) * ס6מדק רכקתוד רע רקס ספוג 6תממכל
 ןוית 65 6תורוט רויס 6ד ןונכו 'תמד קמ ריכקד רע 6רחס תת בול סול וזחת(
 וסס5 לזומנ 6יעכו פובןמ 6תמטכ ססרפת6 דכ רתסרכד | *ץעס לע ותלככ
 6)כו רתכלו סרוסכמ 6רק6 :(פוב ס3 ןיכסוד דע 6קלע סוססל !ועות 69 6קלע
 לחו ססכ מכ) תת ווחת6 סיכר דפ ןופוב ןורפ סונ ווסד עדכת וסממו * )עול
 6רעכ רכקת6 03 ?פוגד סמ לכו "ןוטודק ןופנע ןוכ(3מ ןוכ (ליעל וסת וכד
 ץנכו | * 6פוג 6וססל יכ0סנ) ונע סוירש) ןמלו כ%סמ חורג תמטכ) (נס
 ןיגכ ד 6ולול ספוג ףוסס תבומל ומי סו יעכ) 03 ןמדזפ סכ(סמ גר (וססל
 6שפכ לכ ספוג ססכט05 ערס לככ תטתט(ו (ינונכ תכתמס 6כ%סק חורד
 ןוכו6ד ןונבי וועעכ (ימטו 0 שפכ) ו ומסכנ רסו 6 דעו - רותי כ6תססנ סול 3
 קפניר סמסכס 56 רומא = .ןוכחתסי גו סכ6סמ חור וסוולע ירשו 00ו ןיטידק
 .1מופלכ סרימפ ךכ ופיחלכ יכְסכ ןוסולבוע לכל סעכ וטוחלכ סוכסכס ל רוע" ר"מ

 םווממד ןפמר = *ןוכ6תי כד ןיגכ וסייטולק לע וס) רסו63 ןוכעו ןירתו דפ
 פוגל סכמוקוסל סעכ עטו 65 שפכנ = נככ שד קכתמוד (ועכ מוד רת(כ
 יבגל וכ סמ וקורד 6תכוסית 607 = * 0כ(סמ חור סו\ע יב6פו סוס 6כ6סש חור ב
 ןוותס 6טלוקד (כמעבו פילק חור וסומממ ןקתרת0ק ןוגכ וסו6 56רםיד ןוסיפוב
 ןינכ לכ 6כ6תסספ ןוועכ 03 "(תמודק לע :תשודק ןימולק ןוכי6ד וכסכו * סרכתת(
 6כווגכ ץוסו ו וכס וולע ויד36 תחפמ [עטוכ כיתכו" וטסר לעווק 6 רוב וכ בותכל

 < | אנמיהמ .איער "(תת) סיפק 6ניעלל
 6ו/3ככ 5 ארוקפ 6טוי לכב סכסכ 609% "7 %ע לרוו ₪6ר0ס לע כוטַס ןיטכ .םיתב
 עיקול 6סו סדקמ יבכ ןימוכוכ יס :וותודמופלע דדויט ןרסש ןקו ןקוס
 * סרט גע'וטס ןמפכ כס סועקופ סרק

 יפכו דיגכל ס0נע טידק תוכר חפמ
 דיבכד 67 + סנכל 6קועע 0רַסכד רתמ
 לכד (מותס ןומור לכד (פירמ ופנו
 (טור י6לו 60 ע *0סרס לע" ןיעיקס
 כול ל ןקוס לע לרע " סעד 7
 ןסכ 67" ןלספ ןקו' סומקוקד סעכ ריקו
 ןמט לוס = יסועקופ סנ נוענד גוב

 לָרוּו

 רוסכל ןיבב (מוונכ 9וכ וסול) * טטמל ףוכב
 ?ומדקב כסכל %שר לע תוזמ וכר ססמכ סלע
 בותכד ןימונוכ לכ בוסכלו יפר6 וסו6 רתבב
 חסמ ןטס וכ ביקכו * ובו םלכס לע בוטס ןעסכ
 ינלוספכ כסכל וטל בסיותס רעו "ובו וילע וירש
 ןיכעו ןורת עוו לככ ןופ קפל03ו ןוכונוכ כרס
 * ךירטכ6 6לכו ןיכעו ןירת 6רוסוד ורוסכ לכ5
 תו 9ליש 6ככ ןומונןכ ןנכסס 6ססכד ודו לעו

 7 = ולקע)) |



 טפ רומא "7
 ע'זלדפכ ןירטס לכ ולס'סכס(פוולסילסע)ו = לונכ פיט ןוכוסמד וותולמ ופ %ע למ
 שויפטקו ןמס פ:מוקוס 5סו קכטקו ןומיכטל = ליבכ ד (כווגכו יסתתל תוחכו קיככו

 4 יעיל :(ותתל תוכר חטמכ סת סכסכ'טעת(ו
 : סיפיס 169 סיפיפ סיפור 00 60 פס
 16מטו סל * קטו 63 טעכל ססו56 תרמו ןרסס וככ סיכסכס 06 רוק בותכ'סוטור

 = טסו סלוסי כ רקס "רע+ק וסככמ ס)ע ןסכ וסס 'ע 6)6- 6מטו 69 וסל סול יעבמ =
 6כספ/קקכו וכר רו רמתסד סמכ סוסוכס 6דו 056 ויפ6מ לודבס ןסכסו כותכ '

 :רקנפר סוכ סלכמ רותי 0סכתט0ל ךורטכ6 ספודקכ 6ניענד סכווגכ 0תתל וטסד
 בור קס ור0ז3 05 וכ נועל ותכ סמ *'וגו וו בורקס סנותכְס = הוחאלו

 'וגו רככמ ידנכ ץומת סוד כ סז וע חתפ 026" ובו =
 ודוקופו סותוכ וכורתסד סוד6 נע 6קקוכ ימוכל 6פכללסכק ןומו סוד6מ 0כ סוול

 לכ ןוקכתסוד דע ןומלע תמסכ ןוטנ דבעמנו "סיממע יכיב פרשו תסככל ולו סונכוס =
 6רכ 'ויס לכו וסוולע וימסד ספוע לכ) ורקמנו ןיחע ונוטקמ ןוילמ סעלע ורוטפ ןורנט
 סנו פפר לכסת %9ד דע ןינס עבט סוימסד (פועו וסרו רסורת וסוימט ןומזתינ
 ןוכ6תסי ןיסוכל ןמוטד דע סול ץרסכ לודג סכטו סרטככימ כז וכ רסס סלול
 ןיסונכ6: וקפכ סממד ןיגכ סרככמ סודבכ ץוממ * תב וזוכלמ לכו בותכר סוס דס
 ומרו ןורוט ןורגפמ סודח יככו 9לכוס 6דקו6ל ורכס ןומיש| סלשנרו )ע )וים 0מלעל
 פולס סז ' סכ דוסיס דע ורע ורע סורעוסס וגו סוד( ככל ס רוכז לסס 6דוסו וככ6
 סמכ רכתמ סעונ סמ"וקכ בורכ סעוכ* 9סכ505 ןומוד מקוכד ומוכל ןומיסכ וטוכנב
 חתפ'ךכ לכ דוכעור ןור 6וס ןסמ סיעסול לסרףו ור וגו ונפירותחת סומע ביתכד

 סקדכ כס)6 סוכ בותכד 6וסס עופוס) כר וסולד קוסט .סקדנכ רכדטס6רע0) =
 55רטו תסככל ומרבד ןיבכ סמל ךכ לכו :עיטוס) בר וסיסנ םממ סקלכ וסו6ו טפסמו |
 תוותכ סוק ףוסות )ו סנפכ "ותכר סכ פרסל לפכמלו 0תילגכ סרפעל תכיכס וס
 םופכר סוינוטקד ופינפכ ןומ סכ(פנ וסיונע 6מקוכ יפוכל סבלו סכק ךכ לוכמכו ו

 6 רטס 16 סכורקט סלותכס ותופס)ו כיתכד סקל ךכ לכו = ית30ב0 וטוכלמ לכו <
 יסדס סוס דוכ עדוו סו סוכ ותכד סיכדעכ תווס לו וטעד לקנומ פלד * ₪6 סתוס
 ספ סוכ כיתכד ץיסונכ0 ןוכוס ןוכ סכ 6תס05 ןומזד 6מקוכד ןיטוכל ןומוסכ סמי ס

 * ךר\6(כ וכ ירו ימוס רסס סל 6 קס( ועכ סוסו רפעל תכיכם סוד ןינכ 5ינכזטו =
 חס סוסס 090 יט 6סכ סחרקו 69 רקס יפני = סמסרכ סחכק סקרקו אא

 בתתסד סמכ ןיעוו סעכמ לכל סו)ס6ד סדק תיבר שמ וסיסד סע
 סיגפ6וסוס סרקת(ו סיכמ ודעת6 (וסס סכדו ת6 לי סומו תעבם יכ כותכר
 6כסכ) סו5 ועכל 6) ד לעו ונס 00)ע ןעט 6וסס סק!ע (כסכד פורד ןינכ "סוחר
 כוסכ רמסו חתפ :6סכ כותכ ךכ ןונסו רוית %) ללכ ומוגפ סומרבכ סיב סלול
 697: רמתס לככ תולגב ד בוס ת6"וכוסכ | - סימלוחכ וכיוס ןוומ תכיס תסלו
 רוקפ6 סכמ יעכס )ככל תל יפל וכ בותכד ןוכז ןיעבס 0% 6תו!נכ ריתווסכתשס
 ןיפכמ 6כיסר ץוירכמ ורעת( 6 6:6 סימפןמכ 6 סיקנופכ וכויסכיתכו "סכתף

 ןינט 0. קו



 2 ל

 רומא

 = רמתס (ס "מו תעכמ ן6מ *סכדו ת6 למי סומו תעכמ וכ ביתכ חתו "6!חכ ןינש
 ןכוכת = 'סבוטת ורקסו עכס ורכס ןוכרמ6 תפס לכד )כ 6וסד סלע רת5 סוס
 ןוכו6 סכס ןועבסו סכמ סיעכס לס וכוד רזג ול ןיערוס 6תכב 6תיכעתכ ביתוד ןסמ
 ןינכ טמ  :ערקת0 כור רוג ?וסס לכ טוככ סיוע ומכתסס וניפ6ר 6כלמ יפכס עבט
 ריח5 וסנככ ךכ ןינכ סכוטת ירקסועבט ק6ד וסנכד 0לנככ (ןוי לוססכ סוכרומד
 * 6מפכ כוס ןוכס ןיעכט י6דנ 6ד לעורספככ (כוד רוב ערקתשו סכוטתכ ררססו
 וסו6ד עכט 6וסס סוסור סיגפ יס ו תעבס ירק6ד עבטב רטעתס ?כסכ 0ד 0כוונכ
 ספרקי 637 ורסדו 6 67 !עו יטונע 6וירטד םודק 6וסס לכ סיממ חרק וסנכד 6:5
 ריקו ומונסכ 6חכ תפל יעכ ףמסכ ךכ ןוגכו"6לכמ ןומוגפ וסכתסוו סמלרכ ספרק
 *סללע 0סכ ן6כ ס(תת (יסכ ןסכ 6כ0 ר6* וסנכמ סלע וסי6ד סוסִכ םכ סלכז
 ת6 נטו סקטמס ןממ ופ6ר לע בוי רמ6 ביתכר ס60ע 6סב וסנכמ נע וסוסד בכ
 .ס6תפסכ 6480 (ססכ "סכדו 0 ()מו סופי תעכמ ביתכר ודו (3מו "וגו ודי
 סודנכס ת6 סוכל קטמס ןממוס%ר לע קוו רסס וומ6מ לודבס ןסכסו ביתכ ךכ ןיגכז
 6כ0'ר * פכו 55 טקס ןמוכותכ מיער (כוונכ טירקוסוסד ןוגכו * ןרמ6ד לכ
 סנטורי יכטוילו סלוסו 65 סזס סניסכ סיכפס תטוכ וכל סקדכס וי ךל רמו חתפ
 ו כסי ןוסנוד תומוחר ונמו וצע ןומע לכמ וסכ יערתס סכקד לו ןוכיס ןיסכז
 ונופכ סתורופכ לדתס6ר ן6מ לכו = פסודק סכנמד 0000 עדכממ טוז קד 6תורוס
 (תורופכ קסעת6ד]69 ךכ ןיגכו'ונס ס5קד סוקמ סנכ 'תור\סד סכקכ סוכ לרת6
 דו ךכ יזס 6ת ס3קמ וס קופר 6תורולק קמרת(ד ן6מו סימסכ סיכ קסעתס
 ןדוח6 ןורוסכו ןופכ6 לכד רט סקדכ ןלע * סרוכנס) סנודגס וו ךנ ףדכ סקדנס
 ןורוסכו ןופכס לכד רתס סוטפס תסוכ וסלו = *ופכתס0 סיכו וסנככ דוק ?וסוסיכ
 תסכ 9* !כד ודוס ןיפכ6ד ףרוסכו נכד 6רוסכו טוטק תע6 סקדכ ' סמכמ ןקפרתל
 וקיפר סיכט קפרק סקדכוסוחד תטסד ןינכ +ףוסכ6ד ןפט טוטקד וקיחר %פוסכ
 ןיפכ6ד .רוסככ ןיפכ(יד ורופסב ססוחת(6) יעכ ס6נע סססְכ זק 6ת* ןוריסכ ןיפכסד
 * סנועלד (כונכ סלכ 656 שזנורווכונע סיכס6זחתס) יעכ 0 * 00 כמ ריתי ודיפכ
 ועב דעו = >ותנסכ פוסט כותכו = ךתלסכו ךקלק וכ6 בותכ סולעד סינוס ס(כז

 : בתת6ד סמכ ללכ סורג סיגפי 697 סישוכ)כ סומרגכ )ככ סים ס6זחת0כ
 וקסכמ סכעיסמ (וערמ רוס תנק וסו * %פכסוד 'גר65 לע " וכו ולוס רכ וסיס יאה

 *ןקו6וססעו לימתע רפפע .וכיכ ססוכ גת יכ קסרפכ ךלוסכ ספדכו קתעסכ
 אנמ'המ איער

 סוער םתפ "ססס סקי וועעל סלבס5 לב | * קו סוותככ 0 אוהו
 סכסכ בסוממ 07 6דיקפ רעלו סכטיסמ = < *+  סבסו קתפ ןועקס כב

 סכוו סלכס) ססוקבו סכמלל לסס סקליקב בכ | וטנעו תכו * רבו סורכד תולימע סש סוה

 "₪06 חי וומעמ סמ'תכ סל וכ סקי 505525 = לע ער ספ (יכוס יכ "וגו ףסכ סמ ותוס
 * ומיבפ 6לב (תליתכ 66 כפו 657 ןביעב 6ט6) = וס 30רסי תלותכ וכו )6רטו תלותבי

 "וטבפ ומעט סכרבד סוכוסוס %תת5905 = ןסמ ' סוס סלנעכ תלותכ וס סיכ6 תלותב
 6כסכו תלותכ

 <. ו
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 ךדגיו ךוכט 'ט דס כס לרטו ת\ותכ
 סוד .כסכ כס )5-20 ךכקו
 סונוקככ סמ סוסו כיתכ ללועלד 'סווגכ
 סככמ קופות ד סונוקכב ועכוכס חו
 יכר | * רמת סטו רככ סכמזמ סרכקד
 וכר סימע ווסו 6קרסכ ליו סוס ןועמס
 טר חתפ :סיקזפוכר) יסוו וכרנ סדוסי
 *ותורכ לועל רוכזו ו/0:5 ןתכ ףרט טסו
 ולמד ןוכו6 ןוסכז 036 נורו ןתכ ףרט
 ורקתס סו גותרד ן6ס לכד סכקד
 כיתכ סולעו סכנמד 6תובד יטכיסמ
 ו פרול ןתפ 6רט וסע  ס סרו ₪066
 ןתתו ספ דועכ סקתו כותכ יכס 0

 צ

 טופס יוסלד ועב ו סדק 6סברח כולסיל 0בקכ
 סיפובכ סולס " סימקכב ןילספ ןימועד ופינפ ב
 סוטו יפוער ספי ךלכ סיב 6מייקל סוכסוככ סילט
 לסט לרטו ןוכולכו וסו6 ספכע סכככקד ךכ יס
 סרטסד כופסכןומו5ל * סילס ףובכ ןוספד 'תחממ
 ₪5 :ןיסלס ונס סובפ ותע םוס דוב 507 לכק6
 3ו5ןעל לספ לכובו וי לסל לרוג ביקכד סכורוד
 ט כ / \יִפכל סכטסע ןיממנפרספכ סיכס* סילטל

 " וסוס כו
 :םוכ .סלרקכ .ס ויס לד לרודסכ וסול) סי (לט

 וסולל סכוכבל וכטסעו סימול 0רטסמ (5ע
 לו סכס לסס סוס ,ת"ולקתל) ףתכיכס בול
 טתשלו פל סק סלשכ כפל ךכקשכ סיס לולי

 רכ לכד סכפונוס 6200 *סתיכ!ףרט
 תוגלפכ סקו סיניפכ תורוסכ יעד םכ
 תרעתס 35רטי תסככד 6תעסב 6
 6וו לכ סו ןוכסיו סכנמ וכ ורקלולסנ סרסכ <תתמס יסס סכנמ) 9תוכ סכקת
 ןוכו6 לכד = סתוכ ן0מ * סיתורעכל קחו סתוכנ ףרט ןתתו דַטַס סתיב ינוקות ןוכוסמ
 רט וסמ ויסרול ןפכ <רט ךכ ןונכו "סתוכ וכ סתוכ ןורקל 6ונונב סדסכיפתתממד
 וכז מנ" סמקנ סוכת קסרי בותכד סע סופר רתסמ טס וסיסד שממ ףרט
 ( 3דתסלד %ם) כתסלד ןףמ ותורב סלועל רוכזויתכד סכוס רקד סיפוס ףרט וסל

 ספקנ סונ תופ ס6לע דח קודכד 650 דוע 031 * טומומב סדסכ כת תורנסב |
 סלוע) סיקודנו בותכד לסרסיד 5תשוככנ וסווורת ןיתרו) סידסכ ףקתט6 סוסו

 רטסו תתפ ות * ץרקוסרוו
 סנטכ) ערז קופ6ד ן6מ בכ חת = *וסדקמ רו וססוכ ויועב וערו למי אלו

 סת6 עטר ץפמ 30 95וכ כיתכד ער ורקסו קתכיכט ופסומסמל יכז 5
 סו) קיפ5ד פמות יו* פרח סנמכ 16 סודוכ סו קיפסד ןפמולס *ערךרונו

 סכקמ סכ רכ יעכי 6ד לעו ןרמסד סמכ 030 = 53 ימכ וכס סרבעתו נד ותכסב
 6רסכ 5)ד סכ6מכ ץערו קיפסדָנ6מ* סיערז סיגפו 65ד 6רמכד סכ6מ סול ןועווד
 6תתנ ו6קד (בסככ ךכ ?שכיככ ר9מכ סמו" סיערז סוגפד ןפמ3 ינו סיערזל סיל לגפ
 סמורגו כמ )ועל \תכ 6סד ויתעב וסע ויקעב יוכס'ע סלע םודקכ 6לועלדכוונכ
 ויעעב וסמ סולועכמ סב" וומעב וערז 5לקו ו ביתכו זנו 03 ס% תל סכוז סלח
 ספ6 חקי וימעק סלותכ 00 יכ בותכ ד לעו ויעעכ ומובפ וימעב סב*ק 5 סמ 0
 םרקמ וסופד סוס 056/05 וטלקמ וסמ וטדקמ ס יכס יכ- \ופלר לוובכ 0נכ וסדווימפמ
 כד וטדקמ לוס סל *וקיגפ סוכ כתפו 5:) סוערז יבפו 02 ךכ ןוגכו לוו לכב סו
 שכק חת ' טודקד סדו 3ע םותטו טידקד ל3כב 9מודק חכתמיו סי פלק (כיעָכ

 סקסו 11, 1ג כ כי

 *כעייבועב

 .ןופ ל עימוכטמר יכ"פד יקלופ ס%כו לעפו סוקק
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 < 6דנ כ טמתטו סנקל ןיגכו סל ית6 דכ 6מידק קכתמוו כרכד וע םמתסו

 'כסכ "ם)סכ רב וסוונ וטו 6 סותויכדכ םדקת ד (יכרד יפ טמתםו ססכ םידקד
 ןוסכו ס5קל סנס טמודקב לכ ןיפכתביד ןובכ פרס 6מידקד וע םמתסו רח
 סיוועס ןמ סכת6 לדכ0ו בותכ וסוונעד יתד 6קנפכו ןוז קקכעכ כסרש ןמוס
 טתטדקתסו רסס סכק) לסולמ) סמודקכ סלכמ ל6רש ןמורפ סוכ = * 5 תווסל
 "סוס ךהכרכ ךויע לט סעוטיסרומ רמו חתפ ות* סוכס טודק יכ סיטנדק סקווסו
 6וולגת6 6תכוכמ ולגתטד רת6 לככד לקרמו ןוכוס ןוסכז ןכומת וכס סעוםוס "כ
 סומקנ6 60 656 *סכ קל ורמי ' 63 סכקרופ 0תולבמ /5רםי ןוקכי דכ וסוודסכ
 .יסכקד סתעטכ *ס)ס ךקכרב ךליע ועיתהיל יסדו סעומוס ומ סכסו סרק סמכב
 67 עו "יסדו סעוטוס'ונ סל סכטוס)ו סתולג ןמ ןו) 6קפ65 טרסוד וסיינע קנטו
 * ךמפרו ךהוכט תס ךידטיו כסו דלס לתולג [ מ לרמיד ןוסמע כותוו סכקד ןכונת
 סונפ וסיסד ןינכ רמח קקנויכר *סומ וכ סיסו רסס סתורודל ךטרזמ לאל

 סינפ חכתטפד םנרכד סנקקו6 לסנ 6מקטל ריפ0 טיגכ וסיסר ןקמו
 סונמ 6סכתמ5) סויעכד סכסכ טל סינע ריססס ומיגפ טוסו 6תוכמוסמ סוכ תו
 וכד 9רטססכ םותו סוס רזענ 6 יכר *סומקוס טסו סלכמ רותי ח תומומיסמר סורק
 סינפ םכ רכ ד רכע ה יכסדס ' חוכס 6טועכ סריטסקכר (6 בוז רט 5 סנס טוסו וותק
 סורסכ 3ססכ רמל = 0כמוסמ ולו סוס כיבפ רמ 0 וסל ל סב וותס רמל דק סימיפק
 *וספכמ 600 סדסכ ףילסיד סריתפ רמ6 0מלעב סוס ן6מ *קפוט ל סוכ ולופס ות
 )ד עמתס6 וולקכ רזע סר רמס ( *וספכמ 536 סדכב ?7 לע יו ףיבסוה 53ל סריתע-לם )
 ברקו 63 סומ וכ רפס םיס לכ רוס כ קת -ףוס סכקוסול רכ גנו סיכג 6תוממירמ
 ורמ6י 6 ס5 דועתלו סרותל רמו חתפ "סיגפ תסב טורמ 5 סניעכד ספודק 6סד
 סרות סדרות 630 סדועת וס ןפמו סרות סוס 69 סדועתנו סרותנ 'סזס רכדכ
 = * מכת 6 תככס סרות לע טד סיגפ רתסב (תרט 09 פטכס סרוק ד סדועת כתככמ
 רנת( ןטתד ןינכ פעבס סרות 6ד סדועת רונרדומ5כ סרות כותה סדועת רוב ביתכ
 ןפרפתס 'תתל ןומתמו דק לכ וזסמנ פניפנד וסר רפקרסקת סדועתכו ווקר'רורב
 וסלכ ןימלעכ ןוסרוס ןוטרפתמ ןמתמו'ימסר דל סיסו דרפו ספמו דסס'יניכמו פרוס
 סקיו דכ יסיככ ןומ6 ודומנכ * רת6 ןסכ'תככס רות וסוסד תורופד מותק רות סותק
 ןמתמו ופוכ ומס סרקוו וטממס דוטעס תס בקו ןיכי ומס סרקוו יכוניס דומעס ת6
 ויקוט דססןורטכ תוספ סכוב) 6מוויקכ ןופפ ומיוק) וכזוסמ וסוככנ וסרוס ןטרפתס
 ןסרכחתמ דכ ומילסכ 0% 6לכד סודק יורס 6לווומינסכ 05 ווק 65 0נכו "סמ ידומע
 וכלמו לכ ס!םוכ ירקס ד עו רתס "בכת ס ס) דס סוס לכ רט וס 6נכ לדכ ד
 רטס לכ 0ד לעו3סרתסכ ל סככ סוורס 03 ךכ ןיגכו רכס כלסכ יסיו* סלפ ךלק קדב
 = סי ןוכרל 63 יכ כותכד טל כורסתו 03 ומ סוכד סכברק לד כוגכ כרקי סמ סו וב
 סכד תסובותכד סריבת':סומכ פרוכת רתסב 9% ורסמ 090'כק לס לית +9וי סכל
 ךיסמד ןינכ חור לפטו סכד תו בותכר 0לכמ סוס רותו סונפ רתס וסט "חור לפטו
 תלו כיתכ 00930 * סו)ש(וס 0ד\ סס)ע סתוסג לכד 6תולג סילע ורסקל סיקרב

 רופ
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 יז סל סימרב ךי6מד [60 + סור "פסו 6כד תו 056 י עורטו סורמנ רוכש רוע
 םנכמ רותו סינפ ונסמל ועכ ?ליעלד סכוונכ 6תת סו6קד 6כסכ ךכ יכוגכנ = סכ
 וכ סוסו רם סתורודנ ךערזמ םו9 ביתכד וכסכלוס) רסזס 97 לעו סו. פ וזחתו סל
 ער ןיפ סנופ וס הספ וסונתיכו ער ןיפ סובול רוע ןוסינת יכו רמסו םתפ וכ "סומ
 ןוסוטב כטרסור םכו6 רקד סיפוס 36 = סוס נט וכס י ער ןוס רמס סכק וכנ
 :6ע ורמפנ 57 לע 6סמטנו 0סכדמיבג לע ןומומר ירסמ יכסכ בקמ דוס ןומוו
 טיט סוטס ןוסנ כיתס סלק ער ןופ יבמשד ונס ןוכיפו רש 67 סכקנ סול תפכ%
 ילמ ערןו6 ימחנופ לע ןומומד ובסע וברק דכירמס ןות65סרש ראס + ורמס וסל
 סמיס 16 ךנריס ךתפפנ 60 וסכירקס כותכ סע רקד סופופ ' ס5קנ סול תפכס
 ןורדסמ ןותס ףכורוד סועק <כרקנו כנמל וקונש) ותיעכוס וכוממ פכרכ *ךונפ
 ןיכרקמ ןות6ד םכו טכ ףכורוד סוססכ ךיכפ סוס 0 ךכרוס "0310 סמובפב כ
 טכ רב וחדוד רסמת6 סכנכנ ןוכלוד ץנורוד (ס (סורוד 6כרקל סיגפ םכרכ ולמה
 3 סומ וכ רס6 שו לכ 67 לעו "תוכמוסולמ סוס סונפ 5לכמ סוס סוגפ סוגפ ויד
 כד סנככ ןומונט סקכתטללו 5סרסול וסל 0קלמ6) ספק ןימז יפו וכר רמי כר
 כ רכר סוכפו כמ ןומסכ 50לֶכד סכוקת ןוסוד ןיבכ לכ ןימומד ורסמ ןוסכ סו
 וטעד סומכ סרפעמ ןורעתו דכ 07 = * םוכל ןפכ וכטותיו דס ספובל (כוקת ןומיד
 ןורמיו ספד מוכל ףוטסכ ןועוקו ןומוסנ ןירגקול"ע ןיעוס 10ןורבק ןומוקו וכס
 ונע ססו ןידכו סומק ןוטולט ןוחכתסוו ןול וםוו סכק רתכלו "רעתסד סוס סרס6ד

 לקס ועסו דק6 ו: סוסו (וֶסַה סעכ ןידכ ()ככסולט |
 חתפיסור > וגוומ6 תחת סומו תעכטסוסו דלווכשופכסכופ | וש

 יו עוזנת סמסכ) ס75 סכר סוסת ךיטפממ 56 וררסכ ךתקדכ
 וררסכ = ספלע 6סודק לרתכ קדכוופ 6ת לכ סוכ 0לכתם0) תי6 סרק יזט
 קנס יסוד ןינכו 6וכד סנופסרפסדוורופ ןורקסד ןוסידק ןופ!ע ןורוט ןומוסכ
 * יתר ביד ףוטסכ תונד מכל סדפ ףלוקופכ 6סכיד לכ ס)יע) וסכ רמקת)
 קכקת) ( נכד 6וסקמ 60 ) תת תוחכו פפר וסוסד טפסמ סכר סוסת ךיטפממ
 ל ומחר וסוד ןינכ] סתלע לסכל ימקרכ (מוד דיבעו לכ לע םווחו ןימלע
 טד "נסד ןפע סומקו6 פס סמסכו סד6 * 6דח (מוקיסכ 69כ3 וי עימות סמסכ]
 תכוטפ ןכו "סר 6 > שוט דק סעסכ ןולו 076 ןוד טמסכנ 070 סעסככ .סוקרב) ונסו
 טסו יכופפס סוימו ומ6 תחת סופי תעכמ סיס! סמסב = ירכז לכ סכל לוי סומו
 גו תתפ ףווסובר  *סומקול סו תכס וסיינע רכעוד ןוגכ 33 056 ןכרקל סנרו
 ןוקכז יוס סת = *ופטנ סומס 66 ססער [ר6 סול6סדפמ ךדעכב ריעזמ ךתסנב
 סוכ |יקכדתמ ןומוסו וסכ יערת6 סכקד יתד (ימלעכו ןיד 6מלעב 96רמי ןומיס
 פק כותכד םדק ירק6ד 06:ע גרד ןונ קילסל דע ןכו יג סע ןופילק ןורק6נ
 ןוקכדתומ ןומוו ףיסחתמ 30רשו 5סד (סכמוקופד סמכ סתפוכת תומסר די329רםו
 ץרסכ חס יונ 5סרפו ךועכ ועו לכ 6תתל סיזמכ ןומומר סולד ןוכוסו סוקטכ סיב
 לע וסיוכמ ןפורעל ?םולק (מימרג סוסופיככ ןו-ז6 )ג סיכ ןוקבדתמ 05 ןימעע,

 ןוכיפד 7 ג ו |
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 ס5ק 6עכד 6תעסב יוס תו = > (םודק ו097 6רק6 6רטסכ ןסכדתמ ןונופד
 6ססכ-(תורוס 6)כק) ןות6 ןעכ ןגנ רויס וטע וככנ סכ ןימז לרפונ סתירו6 בסל
 סומק סרק6 * סכר לעוסתר ףכקומ) (ע 6עכו סורק סער( תזיגרתס תעש
 6מ%ע ורכתס )רע ןוכסופפס ובת (%עגעד +5 ) סוודסד רוטספ מנעד יר6מ
 ןודכוו סווסרוכ ץויפרוכ סכק סנ רמ6 * ךמוווקכ ןמוסר ד ןופרע סמכ כלוטק
 ךדענכ רועסמ ךתסנכ יו רסס וסייע ןמדוו 55 6תירופד סמווקו וסייתווכ ןימוס 56
 6טודק 6מווק יסוסד ןינכ כוסות 0 (תורוסד ןיגכ יפלו ספער ץר סגל 6 סדפמ

 סקפמ רזגת6 ד ןזמ) 6תורוש כוסיד ןסמו ספודק יוס סוכ תיסד ןסמנ
 * 36רסו תסככו קודכד סמויסב רקסמו 6תירוסד 6מויקכ רקטמ ומיוק ורתכ
 ותכוד ת)תב רססמ רמס 0כ6וכַר 9* רק6) )ו תכוסיתס רתס 60 פורוסד
 כותכד סרותכ רקפמ = > סיכותככ רקפמ סוסיבככ רקממ סרותכ רקסק ונע
 6רמ6 69 וי ידוקנ ןומו6 יו ולוט)ךככ כו םותכד סוסוכככ רקס < סרותס תו
 תודע סקיו בותכד סוכותכַב רקסמ = 6רפ6 סמו ןוכוס ודוקלכ סרות סותח ביתכו
 קודנ 57 סיקידכ |55 ךמפל ודוו סוקוד5 ךסכותכו = לסרסוכ סט סרותו כקעיכ
 6פידק סומס) ןודוו 63 ןוסנוד 6מויסכ ל6ע כו רזנת 697 ן6מד 36רשו תסככו
 6תורו6 בסופ) יסיסד רוט נע סכק ולנת6ד ןווכ סוופ'ר רמ6 = * 6תירוס סוסד
 שנ רכ וופ תק = *סטקמ] ספרו ץר6 רסס 6חוימו תכתו 6ער5 תכוכמ ללרפול
 (חור סונע -עתס רזנת(ר ןויכ רזגפוד דע ?ליעלד ףקור סולע 6כוותס 0 דונותסה
 וכז רותו 6תורעת סילע רעתס .סתורוסכ קוסעל יכרו וכז סלוענד 6תורפתס
 ןימכ דילוסווכז ביסכתסויכז ' רותו (תורעתס סלע רעת0 + סתורוס ודוקפ ריכעו
 לכ6* ףלככ סולט .*סולט כ רכ סוסס ןידכ 6ס (סידק (כנמד ווקרוס ןול יכנסו
 6יססכ סל תו ספוסכ סל תוסד לוס (וסס דופיתסד 0תעס סיססכ דיניתלד סססכ
 לנע > רלו\וכזעו6 כשכ1% רוס ביתכ ךכ ןובכו "סולע סכפתסו דולית6ד 0תעמ
 פוסל סול תוסד 6וסס זע 6 כטכו6 רופ 36 רעת6 03 ודב16 ריעס \5 סנט ו6
 סוכ סכפותסנ ןינכ ומס תפת סומו תעכמ סוסו | ידולות6ד 6תעסכ סול יס
 סיוקתו 65 00 שו דפ תכס סונע ירמי דכ סיכ סווקתי סעכו סוכ ווקת6נ ניס (וסס
 ןכרקל סכרו כיתכ סיס (וטס סוכ סויקתיד רתכלו סועסד סעסוומ םכוות6ד דוע+
 סוכ סייקת6 דס תכסה סמוו'קכ זכ רכו * סלע רכע6ר רח תכטד (עויקכ ל 0
 סלע פור סלע רעתס רונתסד רתכ םכרכ "סולוד סופו 6לע \6סד 6תורעתס
 סלע ור(פו סונע תרעתו ףטודס 6שופרב סו5 ת6מחו סולע רכע656רמי תסככו
 ךימרכ * וגו ךימדכ תססוכתמ ך6ר6)ךונע רוכע6ו 6דכ םודק 6קגע 6וססר חור
 בותכ ןודכ סנוז סדו פספ סד וסוומוכ פיכטר סירכממ ל6רסו וקפכ דכ סתס *ורתכ
 תסככד וריוגד דח סעורפר דמו סנימד דק ןירת 9%ךוימרכ יפמ סכס ווס ךוימדכ
 וסוימיגכ סי6ק םכ רכד ןימד ןורת ןו9סנ .ספוע דוסו קידנכ סעורפד דחו 36רסי
 ותורכו ויפרונ וו דוס רק ןועמס בר = *יופ ךויעדכ דרס ותסד (ןמלעד (מויוקכ
 סנש = קידכ ד סעודוסנ ותורכו *36רסו תססכ 6ד וולריל ו: דוס "סעידוספ

 רוטקכ



 בצ רוטא | :
 וו > נכד סונע + נכד 6תוססר )כד 6תומולמ ןוותס תלתלוי 6דס 6רוטקב
 תנל > %תוכמוספ סות סוכ ןופור לכ: רכעמ ןירטס לכד סתוקולס 6תיענ6
 :ןורטס לכד סמותס 6ד ת6 = 6לכד סריעו סמילס ד ת6 * יוחד 6רורכ 0תכנ
 קופנ סיכ ס:מ סיתס6 סיכ וודופלכו רתכ) בת = ווניפ סע 6כנשכ קופכ ןייפב דכ
 "לוו סוס ס 6עודו 6ס 'ס רמת( סו 6תתו נועל 60כד סתומילס 0 -* חתפו רינמ
 סנכו סומק ( 50 '%ד 60 6סד געסו וכ ןמיתס 6ירכ ןוכוסד ןוותס תלתד ומולמ
 ליטכ 60 ןוסמזל ךכ ןיגכ סתתו ףניעד ומולפ סוס 9טודק מסד מילס סנס ס)מ ךח
 סיכ ווחת6 ףמודק 6קמד תסו ת06 לכווח 6ת *ונרטעכ 6רטעתמ סוסד (כמזכ
 563 וסי6 037 בעו לכד ומולס ס לכד ומולט רמת6 (ס לוי סמס נכד וממש
 סרטסכ ןיכ \ נכד 6תומילס סוס ( וסיפ 5 ) 6 סכקוודכ רמת 50 ינהוקלכ 0
 (ס לכל (רטעס) ריתו ומולט 09 נו לכד סוס ומונס 6רח6 סרטסכ ןוכ סד
 60 וג 60 דע *'נגו סומו תעבט סוסו חת = > ורכס סוכ ורעת 0 6סנ ד לכד
 6נלכ דס ' ןומוו תעכס 'ס ' דחכ ולונכתס ןיפוו תעבס 00 'ס 1 ןוות6 ופילגת6
 6תרכ תפס (ס ןנונכ סיכ ןסכס ןורת רח סרכד ןימכ ןורתו 90 תלת 60 )כל
 כותכד וכויס סעבפ 6ס סי ףתסד סללכ ס6נע 'סד עמתס6 סעכמ 60 דפ (כקומ
 ומס תפתיומ6 תחת סומו תעכמ סוסו "סו: רסע סעכר6 סומו תעכסו סופי תעבש
 6תתל סומו תעכס 6ד לעג "סרוכנס!סלודנס וו ך) כיתכד סועו תעכס ורטעתס
 סוככ ברו סעכט סדלי סרקע רע בותכד תת ומס תחת * סלע מסד סריל
 סיככ תכרו * תוכסס גחד ןימוו תעבס ןו56 סעבמ סדנו 6תיכ לכד סרקפע 6
 6%על ןיקנס ןו,6 תו *  סכויכמ ןמ סמוי לככ ןותסכד בשד ןוככרקןו55 6
 סממ ךכס סימ וכככ ןוכ ס6ו\ רטנכ סוכנת 06 לכ תל 6תת) ןותחכ ןושו ליעל
 ץר6ס רפעכ ךערו סיסו כותכד %)וענ תת ןיקלפ ל6רטו) = * יו ס6כ ךדורו6
 סלנע רתמכ ןקכדתמו ףנכ לע ןיקלס רתכלו סימס יככככ ךערז ת6יקכרלו "תכו

 "וגו סוקכדס סת דסס 6לכ לע
 6רקעד סרכנו ס) ומנרתכיפ:ררח6 טכתשותס 5 | ףושו

 63 ןכ6ו סוכ6 רתכ ליז6 )ו סרתכ 3ו16) סרכ עדכמל 6007
 תוינע סוסמ ףמיתיס טע סדוסו'ב רמס "דפ סויכ וטתסת 03 "סוס [0מ ןכוערו
 סנו תסס י6סל 6 6רק6 6תיככ 6סלו דח 6תוכב וסס3 סוכוס" 6ריעבד םפַכ
 ספי ןכונת וס 0ת == = םממ דס סויכ 096-וכס ולו ירטד ן6מ תוס 20 *רתבל
 רש (ץנוכ 65 פממ סמו םוססכ (תוסעתד רעו תרועכפ ם0כ סומחל תוכנעת
 וסו6 דכו ס6לע 6רח6 +ץנו סיב 6טלמ 00ד 6תתל סוו ךל תינד ןיגכ "יעט וסמ
 סרזב 6וסס !טכת(סד דע ודעת 0 ל 6ןמע סוססד 6כפינוס 6תלסל תוכעתכ ורסמ
 6רס6 6מויכ שמנו לע 69 סוס 6רח 6 +מויד 6טטלוט 60 6רח6 6מנו) סונ יקר ו6ו
 רכ ועבו "ליעל ססלע 6 סונע סכמת6 637 סוו ך) תול סכווג %סכ " סירכסד
 * ןומרמ5 ןומנו ר6מ ומק סיבפתו 6לו מוג סוססכ ומובפ דיכעי )ד רמתס6ל םכ
 =קדכ (תתל 6ךכופ דוכע סכ רכ \5- נועד רבוע רעתס 5תתר לדכופכ ןכוכתו
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 = למס רעת6 0מ!עב דסק סנ רכ דיכע = נופל תוסו 6קדכ ללוח רטתל כס ולו
 רעתס 6תתלומקרל סכ רכ רבדתס'"סימיגכ סוכ רטעתהו סמוו 6וססכ יר פסו 5ליעל
 ספורטפס יוסמל סלע סמנו סוס * סיכיבכ ומקרכ רטטת לו 6 וו סוסס לע וקר
 זכ רכ דיבעוס 0לכ עו סרד 6כופסכ ?ד סכוונכ "סול ךירט5סד 0תעטב סמיגכ
 ורזכסל סולע סיפק רתכלו סול סינפו סמוי סוססכ רעתס כה ירזכ6ד (דכוט
 56רטוד ןכת = *סו ןולדומ סכ דדומ סב רכד סדח וכקכ מעקה םיל טקכוש)
 6סד סמ!עכ 6דכוע סוכל ןוזחתו לו ןימע רסס כמ וסויכמ ענת תווירז6
 6דכוע וזפסד ן6מסלכז* סדכוע סוססב טכ רכד סינע ןימווק ןיכוועד ור6מ סמכ
 ןועממ יביר "פרח 6סלמ 9רעתס) 60כב ףתנמ (וונת ידבועב 0סד 9תת) לרטכד
 ןנ תוסו סוכ תוק 0תמכתד סזר סרק יס סירנקכ רכמ םו וכ בקעו טריו םקכ
 יעכ סלקד %תעטב חת 659 סופיס סיטור וסנו סומורסופוס 1037 סיכ לכ תס6)
 6זורכ ץמלעד ןוכרמ6 ןומיר לכ 6סד סזורכד 6דינ סל כוסו 03 סכפככ סלע ןרומל
 זורכס סכק 096 > סורכ) כסות 63 6ד לכודו סקלעו ןוקסו 6% דע יסוע זורכ
 ןימרח6 ןכמוק מנע לע ןדקפתל 9תעס (וסקמ = כערל לו סרק וכ דרס רסקו סונע
 סו 6קוטכ סומרג ספוק 0 סעכמ סוג תור סכ רכל סוג ריס ןוערתד ודיקפד
 ןכממ רכעס ולסכ לוכוככו סכלמד סלמ סוחכסו סנוע) וחובפ ווח6 60ד5עכס סוב
 נועל ומובפ ודיכעת סמל וסרתת סמנ יוכבל כקעו רמס סר לעו " וסוורת סמ סכלמד
 וכותעמט סכס 5כ6 *  סולוד וזורככ ןכממ ןוכוסלכו סכלמד סנמ 6ס0כ0)ו 5תתלו
 6נוענד סינמפ וטוסכת לו סעכטכ וכוומרב וסוזק6ןמתו סמס ודר טורכטב רכס שו
 6 .סי6כס ךיתכ 050 רוכטנ ועכ ו סו5 תוס ססוכת סמכ כקעו תו = *%כס
 56 וודו תס ןרס6 6שוורמסו חתפ | ןר |" סוניד סדכועכ ומיגכ סכתשס
 = ספוחסל :6מ0) 60050 לע (כומי ספקול ועבד כותב ודו ןכוכתו = * סכרכי\ סעס
 סרפכ סעורת רפוס תרבעסוכיתכ | *סלופ) סדכופ רעתוד ןוגכ 6תתל (דכוע
 6תוכטלוס רכתמד ןי6סנפ רכתמר רפוס 050 וסט סענרת רפוט * 'וגו ועוכסס
 6סד לכל ורוח 00106 4יפכ )ו טוטפ וסולד רפוס ס6ז00) 6ועבו ןידכע לכמ
 ןסמ ססופ05 ןיבכ ןרק 6לו רפופ 6דלעו סדכוע ספו65 יעכ 6)ככו סירב סמו
 6קכדת0 ןועדו ןוכולד ותסד סמלעכו ןוד סמלעב 56רמו ןוכוס ן:פכז * רקס 6וס
 ךכ ןינכ וסוילע ןוסורפמד ססודק 6כטמ סל סניענד סנופ סרעת6)ו ףטודק סכלקכ
 *סנוס סכ)כ סוופ סכיל56ווכ סיקכדס סת( * וגו ךומכ ומ סרטו ךורמ6 כותכ

 אנטיהמ | איער
 סתרטסו כיבד ןכימפ 50 לע ירטמד ןודוקפ * וגו סתוס סתיטעוותיבמ םתרמטשו

 ילוקפ לכ ות | > סעל (דיכע ןכועכ 6ק 6כיטסול סקול םתיסעו יתוכמ
 יפעל סכקומל רוטסו = * 6רוכלל רוכו * רוטט דקו רוכו דק ןוכופד ןימוונ ץולקב ןוכו5 (פורול

 6לכד רוכו 67 ס;ופעו "רוטט 67 סתכשפו *6לקולסכ לכ 696 * ותונע לכ 55 סתרוסו ביתכ
 6ליעלה %ןכ 6וסס 7:עתסו ןיקתל סתקל סלע רכל57 \6מ 6ַסַד סויפע יסי6 סל סרוכו * דפ סול

 ז 0 סכקומו רכרד לפלכ ומישל ץידוקפ רסיתו ססע קיס ןוכול ןימ ל %תיקול ידוקפ "
(69 



 נצ < ימומא ו
 = לכב סול 6טדקמ לד 5דוקפ *  'ב/ רמו מכ ךותכ ותסלקכו יד" טמ ת 5ןללסת אלו

 סיתסודק קולק דע 5)וע9 ססולק וכולל סעכ סלועל ?תתמ סוקסידק לקל) למ
 תלקב 6קקל :ץובכל תלקב .6ליע * םתתו לוע ללרכו יכב ךיתנ יתטדקכו 07-0)ר) * ןסבלל
 סמודק תו% וכס ללכ לע 5לעל ססודק קולד סמכ לכ5 כבול סמכב סבקיסיס 5ק סוד *  ןברל
 ססולק = *6לס ףוככ 03יעל סניע)ד .ססודק *  6תתלד סוכב סלכו 625 סמודק סתוענטלב
 ןינלל לכל *קימלכ סכקטלל סלע רטס וסופ סדק + דק ןומיפד ןיבכד ,קנק תקלו ףתיענעסב
 * סכימט 6קוקק לליכס דסכ ריסכד יטוספ ספל ספטו סדק ירקלו 5כימט רטס 10ול7 .ןעל]
 טספת| ןרוסב +5סמ סלק +לס וג ריסכל | דק סיסרקל ןילכ סקועכלל וב ניסבתלד ןווכ 5קועבטס
 ספודה ירקל) * .ט * למ ןכוסככ סיסרתל ןולכ לפימב רוקמתלד ןווכ גרד לכד ספוס סת וטיספ-

 ןמתמו פיסוס- 95כ7 לקימלב 9ור סו3 יעבמ טרק 597 םולק םודק סודק לק לד ס) לכטיסו ל 50
 יםלקע ל5רסי) ילדו לוס יכה סור 65% קכתסל 3 ו מק 507 * םודק לכיעל לק ל יסמ6 קכקשש
 יקל ומדקמ לק לכשל ןויכו * שנדק ריטפו סו ל קו לקו קב וככל לנוע ולב כ יכלפמד סןובכ 6תקל
 סלע וקלקסס סיטט ןומיפל ןויכ ועל ןוללע סימטד לור ו קלקס ד לע ססלע ירקו פועל לתת
 ןכו57 סיומנכ לע סללע ןריסכ לוס כוסכ כקו * טוד למושב ורק ל ולכו .> וסכ םדס.פוסס רוסכ
 יחכרתבל + טודק ירק5 ןודכו ורוסכ 5\ססב-סיכ ןרטיותמו וכייקכידל ןורייכ סימס ןוכיל) * סימס

 לוטכ וסולק ןווכ = * סתתל 65כ למדקל ףכוקי 5נרל סללע קידג דק לכ ליככד דע וריסכ לוסס
 570 לפלככ ןקב67 ןיברק תלתכ סיתוער יוטל ןפמו * לכד סוררקי67) "םודקירקל ןודכ לכ
 6תסודק ונט פתסכב לכו לוכע לק ריפמ ריקו סוער סלומפ ליכו 95 וס." 67 לתסודס וג ןופ 57קי5-
 67 5וכו סימנ לע קסולקד וםירפ םרכמ) סול סלטכלו םודק יפקב סוכרב דפ -לכ טדקל קתל-(3וצ37-
 וג סיפכב םכ ככ טקקי רתל ןלכ סכמדקמ לו ובל כתכלו = * 6תומדְקכ לסרי ימכ ךיתכ יקסדקבו
 סכסדקפ3י ומ5 סל שור) > תוסבבלו ססודק סטשל םכ 37 יופט דכ סב סימרב 3"5553 07 סתסול
 לכ רתבלו  יודיחפב ,תוסבכ יו רתבל 055 וככ ןבולכע 55 כ לןוטטדקורפמד 6ורב כסכמל 7
 לוככ לוסס וב 5תת5 ףסדקתלמ ססודק 6וססכ סימכנלולכי 50 ודוככ ץרפס לכ 955 שכ רכ ומ
 סתוועפ * ןולכע 57 סמכ ללכ לסדקת%) טרפ סרלדוכעי רתרלו 'ודוככב טדקכו 57 %ורו לתתלל
 לוככ 57 + לכו ספועל וי ךילמי רקבל) * ססנע דונכ ד "ןפיקטמ ו לובכ ךורב ירפלד לע וכללטד

 63ככ יכנס סרות 'טרקתס) סודק יסו 57 י ןכו טודק סולק סודק לכם ?םוו 207 לכסכו ,'תתל< |
 6תסודקכ ןוכירכ ןכס 57 פור * סלועפ לו ךופמו כתכלו ריבס ןוש"י דובב ךוכב סתמעל רקכפו " פך₪
 ו ךולמוי וכנע * ומוקטמ וו לובכורב 'סכרב יסוד תלה סעכ סטודק + 67מכ ללכ 5קכקסלל 7.

 כ * פע לכב סותועכ יוסיו סב רכ ןווכי דו 6פלטלג .וכירכ ןבל לכ דעו - ספועל

 פנו כ :ידענל סס רל6םדק לרקמ סתו6ולרקת רסס "ו ודעומ הלא
 סנס 6תימדקב סוסד רו ןכונת + 'וגו סו רוס) סוד 0רקוו חתפ

 זיכג זמ\עכ סקימל ןיכומזד ןובווקנ סנק לכתב 8 דכ מע ופווס) 6מלע יפווממ ריסכ
 סת |. קידננ עורז רול בותכו -כרול סיעסרמ ענח'ורסה ותסד סמ! על "ווחודנל ספ
 6 לכסו סוס רככד רול רו6 יס ןכיכה 50 ס)י) 6כק ךמקל) סוו רו סול כקו
 ונדוחנכ רח לכ ות וס סנופ רק ךמקלו רמו רדס יודוקל כ סוי סוד רוס סות.

 לס .



 ו רומא
 פק ורק6 690089 לכ טוו תילו סמוו ףפכ ךל תו סלינד רקכ וסו) כרע סומו רד
 ירק6 ורק6 69 6ד סנכ סדו דס ירק6 55רשו תסככו סכקד ן6כמ -ח (נווזכ 6
 חס ורקוס ותפסו דק6 ורקס 95 לוכוככ (תולגכ 0תטס 56רזו תסככר ןוגכ ףא
 סל קכ סיכ (גוודז5) יסרתסל תרדסס ל6רמי תסככו 6תומג ןמ %6רסו ןוקפור תעסכ
 ףרד דפ וי רקכ וסוו כרע וסיו ךכ ןיגכ " דחפושטנ דחו סוסו לנסח סויכ רסס
 רק סנכ 6קכת סללו דס רק לכ (גוורז5כ רוי ידעומ תת -רס6ורק6 65 6ד לב
 %6רמי תסכככ ספק חכית * ץרפכ דס6ווב סלח (גווזכ (תתנ לסרפו ינסקל ו ומילסכ
 סנפורוכ 0% דח6 ןורקו סמכ )ועל +סוגכ ןיכוז ןומיסד'תתל 5סרפו דקל ורססד
 סתע דק( ווגסס [רסכ | *ץר6כ 00 ווב כיקכד ןל כמ דח6 5רחי ןורקו (תתלד
 ןורק6 63 529 ונס דק ינמ לרמי ךמעכ ומו טד וסיודוקלכ ןוכ\6 63 דפ6 ןור6
 'גווזכ 6דכ 6ד ףוטק (ינכ ךכ ןיגכו סנועכד סכונגכ ץר66סד סגוווכ ץרסכ 06 ד

 י3לרשד ןוסיקנוס סויכז דק
 ספלכרככ .וככעו ךכוקי סעושוסדע = + וכו 6קרסכ ולז6ונס ייפ ר) יפו יב

 * סולק תפפ רסס 6! סרוסכ ףיסוס) ךורכו = : 5 דוטע ב) ףד 6כ5ו תטרפב
 :!00 60 36 * סכוככו סלמ כעמסו ןועמש רד סועופמ (מומק 600 קס ת0 6

 'תוסו טקדכוכ 5 סכוס
 חתפ חכו 'ר  סדעומכ סתוש ופרקת רמ6 םדקי6רקמ לו ודעומ הלא

 ינגרכס 'וטקו6 סרק ו6ס* שקכ6 "י ךיכפ ת6 יכפ וטקכ יכ) רמס ך) |
 כל גרסו תסככ ןונכ'מ6 6כפמ דוד וב3 0 ךל 'זתס וכס סרק ופס)כ6רת6 סעכב
 וסוד וכל ןומ רסזסו לע וככל וכלרמס ךכינכ יכנ 05 ך5 6 יסמו מודה כמ

 וסכ ליפס וסיסד סכלִ ורטע ןי3ס מפ וטקכ *רמס סלע סכלמ ןיגכ 6רד סיכ ריח6
 ךקכ6"י ךיכפ קס דוד רמי ךכ ןיבכ * וס 7 סלע סימס וסי) סימס ןומו6סיכ ןוכו ו
 שינכ 6תריפ רמימנ סכנמ דוד לוס תוסוחת * דימתויכפ וטקב וועו לו ומרד (לכ
 וכל רט ךכ 6 6כלמל 56רשי תסככר ילמ רמימנו 6מלע כב 3כמ ריתו 6רשי תססכ
 רת6 וס) ןומז וסנכד (ונמפ) יוכמז ןוט יכפ וטקב'מלע ככל וכ רט ךכיגכ וכפ ופקכ

 וסלכ ןוכסמוו סיכמזכ רפו דס כ סימויכ דחו דס לכ ןו 6רטע) ןיבכ טדק ירקסד
 מרק יטרקמ כיתכ ךכ ןיגכ סיכמ ןיקפכ ןיעוכמו ןילפכד (תיעעד 5קימע (נססמ
 ןומדקתוד ןינכ סיכ פכ6תפ5נוסיכ רטעת6ל םדק ירק6ד רת6סוססכ ןוכי6 ןוכומז
 סמ דכ) םדקד ןומימז שרק +6רקמ רמ6 620 * תור ןסכ כתסוו 6דחכ ןוסלכ
 וויל רטעפ סיתדועמ) .סזכ וככ ןומוד כנמל -קופכו דונכד ףחכ ןמ ןיכומו ןיכמז
 יכסד 6ויתסמל רופס 6חירכ ריפפ רמפ וכרבוס) חתפס 6פלעד סנכימ וכווז לכמ
 :תדועס) ןוכימו ןוכ6ד ןויכ סרקי6רסמ ךכ"ןנעו לייתסמלו 0כמל ןומומר ן6מיזפתס
 רעו | *ץווע ךודוד סוכוטוכ לכ ףרטכמד רופסו כט 6רמחל ןמוס ןימועו כנמל
 לרסוינ ןניסת סדק ימכסנ ןכוכת וכס סדעומכ סתו6 וסרקת רטס'כיתכ פלק ירק
 וכימז'תתמ סרק מכ ןותפ סנועלר םדקמ ןוכו ןיכיעזר ןווכ םר יטכש ןורקס <תת
 וסנכ ןוסינ סדק יטכ6 ןוכ קתתד ןיבכ יזחת ל וכל סר ודתו תרועפ וכיקתס ןידכ וס

 ןוכומז



 רצ רומא

 ןועקמ ר יי ידעומ וסמ'וידעומ הלא = = 0ד-תתו 6)יע) שדק ורטס ככ ןיכועז
 ןרטעתמ ןרטקתמ סוכ וסנכ "תת כועמו נועל תתמ ורטקתס סוכר ןומיס וימ מס
 סכלמד סמכ סמעט יסמ < סכלמר 6רטקכ דס רטק רמת וסלכ | (ןדתעתמו 6ם )
 ןדוח6ד ןומו6 לכ ךכ ןינכ וסכ רטעתסו םדק סוססכ דוססו 0מ5לו 050 תורו
 וסנכ ודססתוד ןונכ סדק ורק6ד ס6)ע רת6 6וססכ (כורז03 ןויעכ 6כלמב סיב
 * סכלמכ רטעתס וסכ ססד סדק י6רקמ רתכנ) ןורק6 'וי ידעומ דעו * סכמכ 6דסב
 6קנופ כנמל סרטכמ 6 וסכ 5סרסמ תו ןיקפוס ןירת * סדעומב סתוס ופרקת רסס
 * ומע וו קלחכ + וגו סכודל6 ווב סיקכדס סתפו כותכד סוכ 59רסול תוס סלע
 וסל 6כמז) יזקתס וכל רעו סוב לסרסומ ,תו6 ססנע 6קלופ שדד סללע סרטסט ולו
 ספזמסנ ועכ סרק ןמזמד \פמו *וסכ ידחמלו 6תדועסו 6תוודח וסוומק מתל
 6וופסוס ןומזר סכלממ = * סזופטו6 לוססד סיפרוס 6רטע) ןורוסכ ןיפכסו ודו סיל
 סיתדוכע דיכע סר סיתוככ דחו דח לכ ןותיוס ןומו רסס לכ סולכיס וככל רמס רוקו
 65 )  ןורעתמ ןוסלכד ולוד 6עוו ףוסס רכ * סינקהב לוז 6דו סותרופסכ לו\6 דו
 וומדתטתר סיעב 0 סריקו) ססנע (יזיפסוס תומימז סתסס יליד ףתוודסס ( ידתעקמ
 יפיד 6מוו סוססד סכווגכ וכמרז 6 וסנכ 905 ירכדמכ נו 6תרוחסכ 63\ 0תדוכעב
 י 6תקבטותכ (תוודחב ןיריסכ ןיפכסכ לויפטוס סוסס) 55כקל וכווערגומיקת6ז
 טרמול סכק רמ6 ךכ :ןירטס לככולוד .וכופו 6סוד ןוגכ רוקי 9תרועס סי וניקת(
 ןופסוס'תסס ולוד וו 5וסס רכ'תרוחסכ %תדיכעכ ולדתסמ ןותס ןומוי רסס לכיככ
 ותדועס יל וכוקת6 סונ ומועז ןורוסכ ןופכסכ סופ רפיק ןות6 תוכיעז 6ריקיו סלע
 חת = :סדעומכ סתו6 וסרקתךכ ןוגכילוד מנו סוססד ףכווגכ ןררסמ ורותפ יסלע
 וכוימרג נחתו ורותפ ןירדסומ ס5קל פכמ ןוחכסמו ןסדח 6תת3 36רפוד 5תעסכ
 תיס ססנע 6זופסו6 רמס ספק * ךככ \רסוד ןכיט סמ ןורמס יסנע וכסנמ רי יכ(לכ
 םדק 65 יכו ןונ ריש דק יכקלד רת6 וסע סוס ךלוד 10 ורח5 = 6ד וו ןו)
 וקכד ןומו6 6סד ינוד 0רטסמ דפיופוד 6זיפזנ6 כמו וזחפ6 ןונ םדק ןוקק ולו וסכיכ
 6ויפטו6 סדק ןורק 36רטוו לוסוס כ ללרסי םדק ביתכד םדקד רטסמ דחו וכ
 ופתפ * םדקו6רקמ בותכד סוס םדקמ (זיפטו6וסד וטוקזד ןובכ ?67) לנס ןוסלול
 י תוכמס בס * רתו ו טדקמ ןוכומו ןוכוס ףתלק * ל סככס סעס ורפ6 ורמסו וסלכ
 רמ6 = >ןומז 6וס םדקמ וסנ תכמ וכו ב6 'ר סונ רמ6 " תוכסס בחו  תועוכטס נפו
 דק יכ תכמס ת6 סתרומפו בותכה ירקס טדק וסדו 6וסד דח"ןורטס ירתכ ול סול
 וכומז וסל וס פרקר יסדו ףתנרי סוס יניד 6סד נס ןומז ו6) תכסד דפו *סכל סיס
 .טעת6 סספובס טו לסכ סוכ ןרטעתעו תכטכ ןרטקתמו םדקכ ןומימז ןוסלכ דעו
 %תעטב יתסו לכו סימיסו ווכלד סתוכנ פד 6רבל * וס ןומו 93 תכס רעו סיכ
 (רמכל ןונוכטומ סו כסו סופפכד סבובמ וסרוסו 6ךב סול סוסד 0כלמ) י יעכ וסל
 ירי ססזח6נו ורכר ןיכוכמוס ןוט כמו סוס תנסו סכלמ רמס וסכ רבת סיב
 לכומלו לטימ) 66 סכמול יופתס 0 6רכ ובוכסוס וכסל ןג) ןופז -וסכ ולוד סתובוכמו
 ררסכ ךומכ יונ וו סו;6כ סכומכ ומ רסס *וטב וסוסד תעטכ ונכסד (תוככ ותסמלג

 טרקכ
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 תפס ' טרק ןימו סננ טדקב ררףכ יוכשכ ( ףקפפסד < ) ןתתתסר רככ ו6דג ממ
 טפע סיעו תספ יכ כותכ 'סוו 006 "וסייתדובע וז סושו תסס = סכסנמ סמעת סון!
 סותדוכע דוכע סמו וו לכו סומק 6סו תפפכ כיתכ סנו ץרפס תו יקסס תס דו
 יסוד לוס ו6מ6 )וס ומי תפס ןנרק6וקמס יכס 5 קפנורס *סכסלמ וקני ורק(
 רשמה ןינכ רמס סופר -ןוכק6 לוס ועשוי ךכ ןונכ וסוותומסד וע מע גיסכתט 6תמס
 "ןורקפ לוס טדק ןורקסנפנד 16 * טלק ןורק6 63ד ןונכו 6תדיבע ןוסכ דכעמל
 סימרגב סנט סדיר 600 לכס )לכס ומ * נק דק ןיכ סנדכסכ וורכמ וכוקתס רעו
 לכ וסכ ורוטכ סכתט6וסו 6רטכי ןונסו 6דכועל ןו)ס דעו ןיות6 סוכמ 0ר6םו סור
 3ססד ןוגכ סוס )ככ סתכטד (מזוד ףתורוטכו ףתוורח סדוסיר6 | * שדקמ ןומימז
 נסב וכס חכתפס 5)ד סע סותסוד כ נע ספנדק ףסות(נ 9מ0ו טכסכ רטעתל ףמוו
 פעוגוסס ךכ ןינכ סיתטולק לע סטולק 6יסוס םדקכ רטעת6 םדק סוס 6סל ומוו
 :ומקתס סוכמ וספכ ןוענע וסלככ ןפכרכ ונע סוכ ןפדח 6נכ :לתתו ופנעד 6תוודס
 רבע 9כנמל* סכסובד ףיבייקד ווב מנו דססכ * יסתתו יסלער ספוימ 6תוו יססב
 6מוו יפסכ 6)כ :ע לכ. סו יכמ ס6לע סרטעכ סו רטע6 יפרוקו סורכל (נונס
 ןוועבד ןורכונ סורוב ווס לטכומכד מוד 3ע קפת6ד סרוטנס דס - 6לכל (תנודמ
 וזמוד קיכס כלה תוודחד םעוו סל 5רקו ןוגכ 060363 ןויעכד ןורכוב 0נוטק
 סכסד 6תונדח %תיכורטלב סכלקר 6לו9ס סזינו 6וסס ךכ * 6כ3מד 6תוודח) רטכנ
 סוכ ןורעט:ו 63 [ פרח וסנכ 6כלמר 6תוודחכ ןו6תתו ןוסספד "תוודח סינע מנ
 םלקד רתסכ 63:23 606 קכתס6 63 בכפ גנע ו6מ גנע תכסל תלרקו כותכ דפ
 סוס למסד מע ילסו 6נס וי לע גכע ופסד 'ו 5ע גכעתת 10 ףדכ יר6ס סע
 וכס סכתפ 6 6לר סמ נגע תכמ) ת6רקו רסס גנעד 6רטע 6וססכ רטעתס כלל
 ןינכ ורותפ רדסלו (כמז5 סכלמ מכ ןויעכ ן6תדועס תלת סמוי יססכ :ןומנור6טכ
 ירותפ ורת טכרכ רדסו 0 סיכמז16 בפ סוכ ןמדוס רכולמיקופד סעכ כלמד סרק
 נכנס סוס ומת ךנמס ןק3ט !ע ביתכר ןיבכ סזופטו65 דחו תכס) דפ 6תרועס לכב
 ירודס) פכ רכ יעב רעו = סוג סויתפד סזיפמוס סוסס) 6כלמר 6רותפב וס .6קופס
 תכסד סלתילת סתדועס רעל 36 * סזופט)05 סיכע סוסו 6וסו 6כל05 6עונס סרותפ
 חכתמ6 סמ ןיקכס 35 = * סמ ןוקכס 655 סי ןיקכט (זיפסו6 סוכ ערע6 דכ
 , = * סכלמד ףתדועסב ומיבפ תכתמס סינ ןיקכמ 0 סכנמד סרותפמ 6ווחר זופסוס
 סיויפסוס) סוק)םו סיעקמ 6לכומ לוטכו לזופט)פ סיב ערעוסד כמ יוכל םר 6
 לכומ) סי כיסו (יכ)מ) לוכ6 6ק 6כנמר (כועמ סועפ ל50 03 6כלמד ב20 חכתפ6
 6 תעסכ זיפסוסנ וטייס 03 כס סכממס כר וככו <כנמר סיזופמוס סוסד ןינכ 67 לכ
 -ימכדו ךנפח %ונמ ה רסס ריס6 סומק סמו סב * סויפשוסלרותפ ורדסמ רתכנו 7
 "כדובע ךוסו 19 'ר5יסוכ רטקתס תוממוסמ לכ מוג יפסד ןיגכ ותכ ךנפח ןנתורכד
 תכמכ תויסנ )פד רסוברס 607 זיפמוס סכלמד תדועס ( (קלסל פס ) 6970 7
 וס סל כומ0 יכס 0 -סוזופסו6 וסי6 לד גע6 6קספ) 6כ)מד (6תלּועס לקלס
 3חד דול ל ' טופ סלק 63 20310 סי ק9ס) כו (קו\ 6וסס לכ סיויפסול

 ויס |
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 6תדועסד חספ וכסמ סכד ףתדועס ומקק סכלמד 6תדועס סופרת 6 תכסכ ןוויס5
 דחנ קכו(ת סכתסוד םכ רכ יעכד'ורורטו תוכמ ןיבכ דה ןוכווג כב סוקדתס תבטד
 סוס וס 6טסכ )כ רותכד רודסד סלעמלו פס ומ חכתסס 6ל 6מסכ סו ככ ןיבכ
 6כנדתס 0 ומוומ לכס כג (רובנה 90 ) בו6תד ןוגכ ירלס רמק רמסב ןות וסו'רודס
 ןיפנפתד לקה 6מוו\6סכ" סיב חכתמסד ועוו ןוכו6יפ5 תכמד תדועב 6כלוטכ 0לד
 סכס ר0- סתורוטד 6וס רוטק סמו סו ןוסתתו ןופלפ ןכרכתמו ךרכתס סדק
 לדתט0נסורותפ רדכמ 0תכסד ףתדועס קנתס לד סכווכ ןוטממ ר דוכפ סוס וכט
 תכס ךכ יכונב ילכב לכוקנותווד סכלמד סתדועס 6 רומל סוסו סככרמ סטעקכ
 סדוסו ררמ5 = םדק 6רקמ ו םדק ורק( ןובחו ןיכמו לכמ ףודע סנככ חכתפס
 קכתמ6 )ד סרופכד סמווו סר יחפכלכס *  וסכ ןכורק םדק מרקל ןידעומ וסלכ
 עמע תססנ סנכל תוודסנ סדק ןובטז תלת ןוס לכ 6 ווס סבוד ןוכו6 ףסד 6תוודח וסב
 6 יפסכ * ךוד5ס וו יכפ) תקמסו בותכו בכוד)ס 'ווובפ) בתסמסו רטס ס5קכ וסכ
 6כוניסל 5 סוד ןיבכ 6מ)עלכמ לחוד לכו 6זגור לכו סרעב לכ ופבת ס תכסה
 תס רוכז כותכ סדוסו ר) קפנו36 "יתסד מנעד סנוובכ ןפסותס ןיתמסכד סכנמד
 6תורוסד סתונדה ןווד ןובכ 56 ןויס3פ ו6ק 6 ןיוס לע כרכז ןכוכתו וטדקל תכמס בוו
 605 0רטעמ ןו\וססו סכנומכ ודח ןוו טסו < סלכד סוס סקוודק סתירוקד סכיי
 ןכוכתו = -ומ6) סרטעמ סרטעכ סמלס ךומכ ויט תוכב סכסרוטכ 05 קט וורטעכ
 סיכוט וכ 6לכ ןויב 56 סטודק סכתמ6 )ד 6דכוע טכ רכ 00103 סוועכ סנככ
 סומקוס טסו ןויכ תבסר סטודק-דעוןוומ ךידוד סריכזכןסכט ןוכוקןיימ ןיימ ךידוד

 | - | *רמת0 קסו |
 סנטו וכסקתפ סיור * וגו טדקסורפע סעכרכושל< | שזךבו

 סכמווכ650רשו תסככ סרמ6 *  וגו פוד ודוד לוק רע יכמו
 רוכומו רקד סכק ז קכודולוד לוק "ויטכד 6דוככסכ ינכווסד סירכקד .םתונגב
 6טקמד סדוד קב סקתפ יל יחתפ 'תולבכ ןוכוטו נד וס 6רטככ רע וכלו * יתורכ 6
 637 | * סוסףכו) 0)ע0) 6התפ (סד יתוק 6 יל וקתכ ונע ןוערנ ךכ התכס 061
 60 ךקהפ קתסת 6% תכס י6ךכ יל סס0עס 6התפ סוסתכס ךכ 96 ככ יסכ ןוכעוו
 63ע0) סעבדכ דוד רמל דעו סדן כ יקקפינ ומתפ כב וכ ןוקכסו 03ד ריבכ 0
 לע סל יסדו'מתפ סוס 0 ויל רטמס סו" סי סדו6סכ כ קדכ ירעס וכ וחתפ ככול
 יתועריפוהסו) יחתפ דנה = * סיב סקבדתסל) סמ סקכט6) רי רעטס סו" כל
 לוט סוס סכקד חתעסכ * ןימלע ס)סכ ךונע וסמל ךמע קנוודז כ ןיבכ * גו יט6רס
 6 יקכ לסרטו ולסע םתת) סליפמ ןיגרד תיקו סינו תוגנכב לטקד ןובו₪ ככ ולרכמ
 וס למד 6וסס ןודכסכ דק םתסו 56רמו תככככפתתססו ורוגתט 6טידק תל
 6קתפ לע סימר סוסו -ורוגתסל סמד דקו 6קבפד דק ווסימל ןורתו 0קתכ לע סיל
 יזוומסיתסלע ררתבו רוזנת 5 סבנוסייכיכ דק) םכס דקו כס דק םתוכמיסכד סוימע
 ןידכססלירחת6פ0רפע הנבראבְ] | 6קוכמיסכ לוקס ןיבכ ףוקטוס גענ
 טנוב ו טיכפ ורקטת סו 0רסק'תומרק לסרטי וקנתספו רוסו ןקק ןיכטכפ

 רופוק



 רוטא

 < ךולכו ןוסטוד 6מיסר (יינגקסו וערפת ד דע סכ וטעורונתףד רקמ '6טודק (רושא
 יסכל דיטוימ וככס בותכד רתסכ (תוכומוסנד סרוטקכ ספנע רתסכ רומק ןוסכ כי
 חכתמ6 לרסוסל גגנוד 6תעטכ רםיכר כ ח * סועקוס סו יול םימטס ןא םפל
 'בסיםד יתותדקכ ססד סוונעב ךכ ככ ןיחכתסמ 05 ןוחקת ןירתכו 9סומט סע ומינשפ
 'טמשל ןרוסככ בקט 6רסימד סגוווד תעסכו'ללעב ירעתמו ןיקכתסו ןוסוכ ןוכומ
 סל מ סוס סורומט יונ כיתכ ןודכ ורעקס 6כלמ יסודקו לט רתסכ וסלכ יטכבתמ
 6וססכ 6)כד סכוקת ךכ ןיבכ רח קס כ = 6נכבורומס סוסו קכתשס סשידק ףגווז
 בודו 65 (ףתס דכ וסכוכ סתיכ יככומ \ סלה ןוסיסמ יונ פיכד סבוסיחכתסס יניככנ מ
 לרפו ךכ ןוגכ = * וסייכג ןעדומתמס לק ןומיסליו) סדסכ ( ףעוווירל ₪ ) תירס
 ןרמוו [67ק ןוכוסו יטוועד סמ ולוע וסוידו לעו קוי 6וסס לכ תיכ ןוכ ןיכקקמ יטודק
 יגכ 6קרטסכ ןל סניור 'וק6ד מנעו ןיד סומנעב 5סרשי ןומו6 ןוסכו וסיינדק
 6וס לסס קכתססו רעתס 5סול סע נווו 633 3602 9ס7 וס סימס רק
 סתורדל טרסויככ לכ * 9טממכ רסוסקוגווןורת טירועפ סל טירועמ לו סוס סליס
 "רקס (תוטרמוקפכו ודק 6מסק סרוטקכ ורמקת(ו ודק60 00-02) [סכמ 6סש
 "ודק תוסרכ ונוועו ןסויכיכמ ץמפירפכחווסייערג וכהתמ רמע סעכרקכ ךכ ימוגפ
 ןסוסד סיערבס(וק0מ םכ רכועבו ססלע סמיפר יובטעב ספכו ןתח ורטעתמ ןודכו
 6וירכמ סומקו₪ 60 6כ6ר0 סמק םונינ םנססל יטכ עברפונס יסוו 46 :ןירופרכ
 סמידק סגווונ גוסוס רמסקד 6כס (סוו ברד סרפסכ לוס רופס לכס תונוסג ל ניב
 ד ן ד יטרפתמ 03 ןיברד 'ד ןוכוסד ןורטק .טברסכ סוס גונו קינו צססכ תכתש6
 67כ דוקר ן%ד וסכ כוכו סל ןיגכ כרעת ןוסנל תוולקב ןכס\ כת (ר גווז כ
 ילקמלו סכככ יווכט דבעמל ןכיעבו ןוופוט רסס 5כמ 67 6 ובתשס רעו "0נכב כז
 תולוסג עכרס ןי3ס עכרסד רמסדועו* סנה סלעמ סוס (תוודקל ןיבכ 6ולכ יססב
 ₪6 'גרד 636 סוג ירק( )ו ירחתס לסוג סלרתכ ברד סל ןינכ כמ וסל ןכירק
 ןומוסכ 6 * ןוברד ןורת ןוטכ 0% 6רוסכ סכ קיפ 6) 67 סל רוסכו סנע ?נייקד סנש
 כס רל 56 סלוסי 'ר = * וסניכ תונוסג עכר6 ןו56 עכר ד סכת שס סי על ( ןונרל
 590 סילתמ6 כ 1006 * סעכמ לכ סוס 6תוודחו סכותכב 6:מי כ רו%ס כותכדיסמ
 י סניניו 6מוילכ סתוודסד ומינסכ (נ-ס ןימו 'ט סכתם[ד תוכסכ וקכ ןינוו \ לכ

 סמכ 6נככ ךכ לכ :0רשיורטקת6 65 כס 6סד וס עודו לכס תרעסק ריפס
 6תונודמ 6וססכ ורטקת 6 לרשיו תכתט0 סנווול סיכול 6סכ ךכ ןיגכ "רתכל ורטקתסד
 ורטקתס 03 לרסי ןעכ דע ימכתםתוסלכד ב0 ןוסנע ןמהד ןומי6כנכ0 מילס כודבע
 וסעד סמכ ו56ע 02 (תורופ ועכק 63 6שידק ןיעיסר סיונגתסלוערפת0 סנווסכ
 דע סכס כס רותו )כד 6תווחחו סיב סכתט6 נכד ומי:ט תוכסכ ךכ ןוגכ "רתבל
 רסמ לנגב וס וסל 1 לכ וסכתט6ד בעס ככ סיכ ומולס תכתט( 6נו\ וכו 65 ןפכ
 (קפוח 6וסס ןיבכ סולסד ומוגשו 6)כל 6תנודס דעו *יופ + קדכ וסכ ורשקת6 סכ רע
 פכתמס נכד סרוטק ככ קכתסס (נווו סוכמ 6וססכל ןויכד טל  *סוכ ור שתק
 ןירת .ןינוס יתרתשמ סב חכתט6 (ינווז דכד לסרשל סרטסכ () קגוווד לרטסכ
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 צע ּ רומא . |
 רתבל כ6*6לבכ סרסיס תרטעקלןודכ 0סד סילקס6 05לס) לכל סתוודתו לכד וולש ןידמו ןסכ תכתש% ספוב ככ סט יסכתממ ןול0 דכו סגע ושוק ןוברל( תת ס)
 ןוכזוכ ומכ מול 0290 טל 60 וטכ וכו 05 דע לריו יקכתמס סמוי ענו לכל
 :6סכ סול סכטממ סרקס סכתו פסלו סוס וכסו סוס ריפס סדוסי 720 ין
 סונולס סרוטקו 6תוכמיסמ סעדוקתסס ד רתלכו דחס ככ ירקס ר%ו'וככ רטקת() יתתלה סב רמתו סלועלד מכ רשת( דועו"קבתמ6 :סרש רקד רתס ולסב וחתנו ס\עד ורוטק לכד ןובכ עמ "סוס דקס %סרמוד סקכמ רתס לככ 6סד 770 ןול 6רק טרפל (וית6 ל6רטוד חבטה ןויכ 60: רח6רת6מרותו לקס 5סרש ןורקל ,םכס סכט ופמנכו" ןרסכ דחסיוג \6רטוךמעכ מ רמסו חתפ "סלכמ רותי ןווקת6 כס ססו סועו 1 סיכ ומכתטס 69000 תועוכסכ + טרק6 סמווב סתוודקל ומולשו % תוכסכו \ םכפכ ץמוזק 60 עדכמנ סכועב רק סלל טס *וממ (סכיטכסו (לכומב
 רתסבירטקתמד ןומיס ןיגכ דעו דחס ירקסד פוס סכלו6 סכ סיקיוזמכ סיס סיוקץע בותכו לכד 6רופק סוס סתונמיסמד 6רוטיק סל סמו לע) 'ססודק ס6לע 6דוקינ
 סולל (6עסו שס ) סעו'\ סוכ נכד ןיבכ ירק יפלו 6וס לקס סויק ץענ יכס ירקס 7
 םמע ךותב ןגס ךותכ םייחס ץעו לסס ףמכד סתועכמלו סיכל (רוטיק יסדו לח6
 "קוכמוסמל ףקבס רוקו סל\.סמוו וססכ תורוטד סחכמ ףוס דו סלכד ועל מל וס 7 ןינכ תוע:מסכ (וסו תוכסו חספ דעו סיכ רטקתסו ןירטס לכב דיחסו תועו:מכ
 ומה 'קספל סילולכ סרטו ותכטמד סקבסיססכ ספקי 6קכמנ 5סרשי ןיכועו סתרישו 6תוודק קחכ!ב0- וממיכסכ סכוכו) 6כש טד כמחבר ךורכ סדוסו 30 לכד סרוטקנ
 \רפול ס6מקק ודיקס 07 רק תקל וסט ו סכרקתמ ססמדק ןמ) סוכת ריס לכמ ס6מדק סיס ןיגכ 'ורועפ וכור קו ( סיכ לנלמתל 6מלעד 6ס )  סיכ כת "ענטכ כיד קכת שס (פולל ג6) 6רוטק 6וססכ ורטקת(וו סיכ וקסעתסו * ילו 0 תסוכת ץר6ס תפוכת לסרפו וכורקת6 (תטס דע חני "תירוט מת ןטסרמ וסייתוופמ שומע 6וססכ ןומיסד ב6 םוכסו ותפס בכוד ןכובת וכסד "ותזוד 0מנעכ וכו קלע :6סכ וכוד ן6ותסד סולעב לו ונע וססכ 63 סוכ ןדקסת6 נו לשד 6סכ 'קלוח ןופ תוכ 6סד סתורוסכ ונדתממ לד ןומוסל יונ סמוו לכ סימסכ ןד6ת0וסכקל יוסרס ןועדוד 6וו לכ סתורוסכ ולדתסמד ןוכיסל ןוסוקנוק ןיסכז *ץר5ס תס טופמל 6ב וכ "ו בפלמרעוסופעונכרו\ס חתפ סר" וגו סכנ סיסי םדק פרקט סכועועוכמכ ל סטלק סקכמ סככרקסכסירוככס -ףויבו = :ןמפו מס סלוענ ":ךורכ סקוול גק טלקקתס לוככ * בק םלקתס לולכ סכמ סוסו ריס דסס ףכנמד ססודקכ תסדקתס
 *לרועמ יסעק ןוכרקמ ןותסו סומטס ןמ ספל סכ) רוט יככס ביקכל סיוט ירק רת6 6וססמ 6רכדשב ןמוכ) ןתוכסו 630 סלק 90 "קוס כס סכקכ סיכ ודקת0
 -- אתפסות , -. 35 607%רטו7 ןוסקלופ כו
 ומנע יטכל 0קולסול רסק למ קס .תרוק תלו סלק 62 כ ןימלעל 'טודק 'כנמכ תרקט
 בלק כועו וכועט סט וסל ילו ןוסימעמ תופת ןוטשי 67 | תת סטפ סטסת רסק סו
 :כפ- פל05 סלק .עלומקסס סך .סלטמ) ןוכט ₪ תת ולסד כול כגכ ספי6
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 :ופרו עו ומ לוח תטש סכ םיתבד סוסס (סרת6 (וס ן6מ) [יית% (6ק סת
 = תת סיסס תיתי(ד סירועס חעק פוסטו  סנעכ תרטע לי תמ6 * סרכמ סומיכפומ
 פכק רט תפת כותכ ספכפב דעו ירק יכס 6רטיתסככ רסמ ירות6 תסכק תוסמ
 6 לעו סימע תרעפ 6 ס(כק תורכ +6סכ רטמד ]67 לח כס טפט קל ול
 ןיקיפמ תוסורגה ןופורכ סט סוסד ןווכד רוע וס ורועס מק חני *וכ ןיטבופ ןיפכק
 ןיט תותכט עכס ןןקלםד "ותבג קומיות תותכמ עכס (דו ספכ גיכ ספוכמ ןורטעסיממ
 רטעתס ןידכו תבוסיקס 6תורוסו 0רפי תססככ סכ סנוודוסל (םולק כ:מ 6תס
 שכמו 6טמו 'טידס סכלמ רעת6 דכו 6תו סלוענ דס סבתו סינט םדוחיכ כמ
 יטקנעד (תעמכ * ירמס י6ענ (תריס ןיס:ס וסויכפורכרמה ןוכנוס ןגכו6 3 כ'תורוסל
 םיתכו *ךלסח סיוטסכ'י יס לכב ותוכנו!( םכ ןיכס סיעשכ "ויירמויחתפ ןוסל
 ספע תוסנפכ וכ ףדחריס ופרוט רומומרמ6ו תקפות *ףכ סקסי סדססינע לכו
 סחכמ כס תו6נק ,תחכמ סתס סמלה סחכע סככירקסכ ךכ ןיגכ ירק6 םדח רוט
 6 תוכניסמד רוש (תעו נעל ס5כד +רוע ק 6כס ככל +טודחל סשדח 'סטלח
 כג סירוככ ןוטמ דכו = * תכיסות6 (תורוסו יורטעכ רטפתס סעינט כרעו ה נעו
 'כוובכ סמ תשסד ערד 60/6 6וסס גע ןינמ (םרפנו רומל שכ רב יעכ סוס 0כסכ
 סוגפת ד 66מר6 ןכל סו3 6דכו03 +עכו ןופנע ןיעכטכ ןותוחת רסירתכ (לועלד
 6וסס ןינכ למוקופד סמכ ( יומככ (ס ) ימולכ רטע סו סיכ םיוש סלק סימיבכ תבע
 6עט ו6מ = *ירקת6 סטדמ ספכמ לצו (וית סוכ תוכמוסקד 6רשק לכל 6
 ףרטק יתותדמ סכץו נככו 6רסיסד (תוודחו 6ןס י6תתו י6געד (תונדתל ןונכ
 וספכנ 6תדועס ןוקת6 6דח ערכו ןוככ סוג ווסד 6כ52-0רסיפד 6וס (תוכמיסמד
 יחס :כלורסמ סכנמ תרמס תת כ ?ריתפ לע 6רכ סוסס תחכתט6 05 ןיכב
 6כמ ותרכ ךויח 6 = *וסיומיכ נוק תכסו 09 ינו ןעודו ןוכמ לק לכל תכסיו תרמו
 ןיקנומ 6סדוכ רתכנ פכתטס *ץוסיקנופמ ךל ןוכתי לכ יס ןירת דח \ע חכתםו ךנוד
 (נכד סנולכ ספכ ירקתטדצנ ןיזקפוק 69טכ 60כמ לרטי תסככ ךכ * סלכמ ןירתדע
 סנד סיתותדמ לסרסי תסככ סוסךכ ןיטיפכתו ןיקלוסנ ןוכ6מ ג ןוכמז נכד סנככ
 וורטעב חכתשס שידו סכנמד תעסכ חת | *ןוממו ןיקלוח סכ ןיבסי כו כב
 ןירטעכ 50רטו תסככ קרטעת תכיסיתפ (תירוס דכו 6נס לסרטי תסככד (תוודח
 סוסו תכל דחק סוי ירש כעס 6סכ רש תת( (תוממוסמד רק לכל ןיגכו * ןיפמע
 6רוטק = סניענד 6רוטקכ דחס סויטבפו תסככל וסדר סוי 'ימ עדוו סוס לקס סו
 :תקו(ו מורל 6נוחע ןדוחסד ןועורד ןייפ רז 'רוטק יחנעו (תלבלוגו שיר לעבד
 +ןוויקכ ןכטקת6ד זתפד ןומייק ןירת +0( וריטקירתכ 6כס (כוכעס כר
 (פוגסוס 67 6כלי6* סמ6 סופכ +ר=6 (גרלכ 6קפ6מ +ערו 6םככ[לכ ןיברד ירתכ
 דכו דח 6לכ 6ד עו (וסב 6וסוסיכ ןרפקתמ 6נכ) וכס 9כל דיחסד ףתיענמסד
 וכומטס םווכ בותכ ווק < "ומ סמוקול סו 766 6וס ןודכ ףתימורטמ סיכ תגוולוף
 י(ופוככ רע יתרצע ירק6 6דקכ ןרטקתמ נכד רפת ?וססכ 030 תרנע |99 תרנע
 (כנ/פ יפכשל ותרועסימוו ןיזוו ןוכוס פפככ 690 - טל תרנע ורקפד כס זיק ו)

 עס

+ . 



 זצ רומא
 6תורוסד'תוודמו טמע (מני6ר ספוגד 9תיודס רתכל -ןומוס סורפרעבס 6 עו ומ

 6ד לעו ספוב סוסד סכל\6ד 6תונדח 6ורושד 6תוודק תרכע דק קוו סוס סוכובכו |

 )ו סכנ "סכל סוסת תרנע ךכ ןיגכ 5טרשונ סכק 650 6עוו פסכ 6ק)וק תופ
 לע תרנעב ןכומת ד לעו ' סוכ חכ תסס סלכ סכ תמה סכלוד ףתעסכ 607 5

 67 נעו-* ןראסד סמכ דס סווורקס חס סוו ךכ ןונכ "סוקקו6 60 ןפולס תורופ <
 * סכיפסת [מח סכווסת תנס וגו ספוכת סחנ וסיכת סכוקוכמוממ ותכר מ ןכוננ
 007 .(כ)וקכ ןכו סוכ ןדוח6 6ככד ןיגכ 006 55רס' תפנככ ןמק כס סמ סמ
 סכתט6 65כ ןורטס לככ ןושונס ןוכ ד סכיד סדופס סכנ\6כ ןופכע ןרוח6 (סכע0ב
 רזע3636- טכרכל סוכתומ יככ וסד ערס רני לע רפכמ כול יססד ןיגבו סוכ
 6קיוע 6רסכ לח לע פרתס6 6וסו 6תתל ןימניס רלס לכ וכזת6 כפוס ופסמ
 לכו: נעו סמ לע לותס ץעכ סיסו כוקכ סונע * ןומלענ יוטימ ןיקספ לו קופכו דיבבד
 60 רטוסמ סיכמותו סמו * רמובו לוס סייס ץע 6תורוסכ כותכ ד לעוווטרס חמו

 . "תוכב ימוהס6יכ ירטסכ רמס תסד סמכ רפו(מ סוכמותו לכ6 סומסו6

 אנמיהמ ער
 6תיקבלב וסופ ספכ סד סככלק רעעס ןבכק 9ברל 67 סדופ * רנו רמעק 6
 6תויכדב 5לרש ןוכרקמ 57 רפע = "ולוס פ7מכ 5כסכ] ספימורטמ 6קתו ?לוע

 סוכוכו 205 * ס)עבו "תת ןוכ ומוחכ לעימל בירקפ6 דו סוכועס ןמ וסול 5ככרק 6וססנ ןוסלק
 סבכ %כסכ יכגפ ףככרקל סמכב קבור ליס קס6 סבג לע לכועל תלכו 057 וקולבט סטכג תקסרתס
 5סלקע ןמ תקרע סיסוכ| תפס" סלעב יכנל ןמופרו לוק ףיפוסו ערו סערוכ) סקקכ) סיס סכ!טט יסדו
 סנגל תכורקת5 וסיס סעכנ תקידב6 לוק .תס6ל (כעו 0וססכ 030307 סיכנל כרקע ל
 סיבוכרע ףלכ ןולכו טכסי ורטפטסו סיכט 5 סכעו 0טלקטב 9בכפ עב 53 דעו ףטנעמ ,תליבסתס
 ספיד וקידככ 87 ובגפ 57 תסרס דכו .* ןקמס ןיפרק 07 סרתםל סור (תומעיסמד לןכ יכנ) 605
 5טיע וסו6 סל1 = *סוכוכו תסלל ?תועד 6מס ליס תסלד וקודכ 007 סכרו סלפכו טכטכ סתככ
 ןוכו6 ןולכו = * סכמ סיכמו תס6 קורעתה לוח קט6 ןיבכ 7 ףככרק ככקמ יוכל סכק כסיל

 הע ותסל 6מנעכו ןיל סעלעב
 "בותכ סוס ובר רמ6 *  חרוב ינו ונס 6ויפ יכרו 030 וכר

 תכטס רפממ סכל
 אנמ'המ = איער

 ת6 סכסוכס סוימ םהרפכו

 ףינהו

 * רנו ככסס קכסמע סכל טתרפסו
 תריפס ריפס) 67 6לוקפ

 60 30 :וריימ 6קו60 -ץ טפוכתס רטע
 %0רסו יז 6ת 336 * סוורכס סומסו6
 נוסו שר 6תומרכווס סורכמב וס דב
 סוס דכ 67 6תתסכ 6תוכ6סמכ ןרוח%
 ורזגתסד רתכ "'תוכססמר ומווכ סכתו
 ןויכ קורכורקסד ףמודק %קלוקכ 00

 ורחסתסד ו

 וכרפסד 196 5לרסו דעו * סכמיקופ לס רקעס
 ןייכדו ןיעלס ןוס 5לו וכ6סמע וקפכ סספ רבע
 | דער ספפל ומווכ רוטב 550 105 דעו ווק לקדכ
 סקפמד ףתתלכ תופו 6קדכ וטולעסס 6 ןעכ
 סרפסו סלפספו ןמתמ קיפכד ןויכו * וכססמפ

 וקפכ סירנטע וקפכ דכ %5רסי לכס 6ן6 =
 נכס [ הז 65-



 רומא

 וסויכמ תוכססמ קסכ סיכ וחמ לת
 תוכססמ ומד סכ קספדכ'סק6 675
 סל סרפסו "'תכ סמ סכמ וקספק6הירתב
 6קנוקכ ועד ןווכ כס ףוס *"מו'תעבש
 סכק רמו וסווכמ וכסבמ סקסכ 6מודק
 סתרפסו תווכדנ כמו 3
 תעכס ס5 סרפס) סדכ ווד סכל " סכל
 סכמנעל סכל 6כ0ף16* כעל סל סומו
 ןיטודק ןופנע ןוומכ 0סכדת0נ ןיגכ סמו
 6כלמב סיכ סרכחתסנ יתומ3 רתבלו
 תעכט סל סרפסו ותכ .סוקירופ ס)כד))
 עכט 1000 תוקבס עבס סכס ו סומו
 ןווטכ ספכדתס) וכומ) ןובכ תותכס
 סופ יכקלו קיפכו דינכד רסכ: וסקל
 "סיכמ וקפכ ותכמ עכט רסכ טוססנ סווק
 סוב יכוןמ ןינכ וסדו תותכס עבס ד לעג
 "םמתסס) סונולכ סלוד ויכד תתסד םמכ
 טכסקס!ע טס תדרכו כיתכ ךכ סנעכב
 תדרכו בותכ סנו בותכ סכסמס לע * סלול
 דכ סלט ולס תחכ יתקוסו = )ול לטב
 תחכ ןידכ-יכוסד רוט ל6רטו וכורק
 6קספתסו וכד6) ומינסב .60ט ףוסס
 סכנטב סוכ ורכס6) ןכווכמ ןתמסוז-
 י(ממוקו6 0ס לרשי סככו 9תירו0-ונוכקו
 + בוכלוק בו חבס ככ יסדו כז סוכסכו
 ורס קת 6נכו 0ססתסלו 0סכדת0ל סיס
 ."םורק כלמכ סוב ורכמ/(ן( יסיקת5 6פ)
 67 סככסוח וכמ 6לד שכ רכ לכ וזח ת
 :תויכדל יכוקנ תומפימתותכמ עכס ןוכוס
 רוטטד 6)!ככ ולו רוסטורקס 7
 6קנופ סול -יוסמל יסדכ 6וס ולו וס
 6מוו1005 רוסט וטמד ן6%ו: סתירוסכ
 וטמ לכ .סונמ  דוב*ת6 0 (ףכבטותו
 6תורוסכ יעלמל ו יעבכ 6 65
 יטמד ס6לע וכד סרטכלו סכ בכחתסלג
 6כפולוס = יכדת(ו לול. סוססכ סי'עו

 .6תווקל ; וי

 ץיסוכלל ףריתפב לכועל קספ ול:עו וכלםמו
 < ברקמל 6סכטק | ןולבע" | 6309 ןטקע
 6ק%עד  ןימוו ןומוו ןולפל ןיבכ) ספעכל תקל
 כבל 935 67 6ככטומ רסעק5 05 כוכרל
 וסו6 סלועעב 7 6ככסומ דצ) = * וסוידוסלב
 6וכו * לועעב 6לו סבושב סףקת טלעד ןוממו
 ץיטמפ ןופ6ו = כשוימ 5תולנוסדועער 5תולכ 7
 6וכ סעויכ ססר כורוס יפכל 35כ ןומוס טל
 סיכד ךימו' יסמס ןומול ןיפל) * שמע 0תורופל
 6רימט דס ןומופ וס עיקול * לכויו סטטש
 .ןוסמסל וו פוססכו סינע ך כס עלעו ויס
 וכ ותסד סכלויכ סיב 6יסכתלו 5רומט ףילנתל
 < .ןיסטסד לע לכס ףוס ןמת קכקטל) סימיכמוס
 67 לנתב ארוקפ * 67 6ןר סכעוקנל לכו

 תועובס נס תיסע) כותכד .תועוכס ןס לכעמל

 וכל ל6כסו ולסעל לע תיעוכס .ךולפ6 "ויל
 סככלקכו .פועוכס סעכם ןומו6ד ןוטוי ןוטטקל

 * 3וק תסלע תקכעה ערס רני לטכתל רעעל
 סכקכ .56רטי ןוקבדתע בוכקת5 05 ןפת לכ)
 ₪7 (כוונב יכק6כבכו (תתשו 6ליעמ לטבתלו
 כיכב 65 דעו = עכס רנו ליטכ סוכ יסד קרכע
 25 תפטס וסב .כיקבק ןוסטו לפסכ ת%טס סוב
 רבע כבכו לי תסספ ומסבתס ןורוסכלכ ןידכ)
 סקפ רתל לככ +6 ןומוס סמכ כיקכ לי קתועכס
 ינליחלב יעובט כותכו עכס ןמ ץוסו6ל ורב ממ
 (3וע (95כ53 סקס תועוכס ךולטבל ככ 6
 נכס 15 ו וכעת ןולסד רתפ לככ 0סד סת,
 ןיילנקל סוס 05 לס סוס 53 דע ןוסעע ירעתמ
 עב יקכד ןכרפ ןסויכמ לכ ספלס 057 ןווכ
 5לכב שכל סַכִמַוב קוס 67 סיני תעכס) סולי

 לכעמל רסל טכ ככל ךורטב6 5לו סקסי תיעוכס
 ןילוו תעכס ןומוסל ןוגב קלט רכ וטרפ ןוסכמ
 ןודכו סמלס ףת67 דע ופילסב ןר סמ 05 .תכמד
 סכסו ןומוי תעבס ןוכילב 'תועמסלב '?לסוס סוס

 ילעב וספמ ופיפכת6ד .ןונב סתס תועוכס נק
 בקכ .ארוקפ = *סעלסל (עווכ וכוסכל 03
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 רומא

 0203 יססכ ועל טופ ועכד תורו
 קכדתיד (ס ) ןוכדוד ןינכ פעכר סתורו6
 רתבל .* סקימע סלקכד ףעוכממ 6רפכ
 רכמתוו כתכבס סרות !תומ סמוי וססב
 6לוע) רח סגווזכ סדפכ ןותכתםיו וסב
 יתורכ ת0ז וכסוורמסו סונע וזורכמ'דכ
 ירכדו ךילע רסס קור לו רמ6 סתו6ס
 ידיסס ד לעו * לגו ךיפכותמס ר6
 ווסו לכ 1602 ומווכ ונס 65 יפמדק
 סכסח6ל ותוכ ורמס) סתורוסב ןפעל
 : ןומנע ןורתכ ןככלו ןכ 6סודק תורו
 תרטעת6 ?5רסו תסככ וכו סוססנ
 כלטכ וכ נוודז0כ ותו וסוינע

 ןוכוסד וסויטור ע ירטעתמ וסוונורתנ |
 6תעטכ רפס וכס םר = יוכְסכ ןיפכוד
 יתוכ וכב) סונוכ ופסכ ץוורכס ומככתמד
 רפמ) תכתטתר ןובכ סלכ וטוטכת 'גקתל
 6קדכ כנמ וכבנ 6סכוסתו (סמיטכתב
 עכתו דכ 'ורכסד ןוסקנוח ססכז * תוסי
 6סטוטכת ןיקת ןפמ טתיכורטמל סכנמ
 ך תילו 9סכוקת יוטו 6סרטע ?סכ0ו
 סלכ וטוסכת סכקתל ערוד ןלמ 6מלעב
 ןוד 6מ:עכ ןוסוקנוח ס(כז סוורכס 6
 ומת סוורכמ וזפ סת  *יתסד 6מ'עבנ
 סל ירטעעו סלככ ססטיטכת 0ו3% 10סכ
 סל ןיקתמ ן6מו סכלמ רכבל 6סרטעב
 סנכ כ סכ 6קכתט 05 60903 י0סב 5כלמ5 |
 מוד סרסכ 6תוכורטמכ סכ גול
 לסט סלנע מו *ןורסכ כד (קומע
 "רב\סמלס ךלקכ ןויכ תוככ סכ(רו סכלכ
 תרטעתסו כפל סוג תכוחת6ד רתכל
 ןוכוסלו קוכורממל ס) ספכדל תוות0 סול
 רכ סונ סוסד 0כלמ) "סכנ ופכתשמד
 :6)ע .תיכורטמכ יג 6בונו קס יסדוחו

 תנע :6ו3ו) סוסס לכ סימק תדכע +0מ -
 שר סע 0רטע תקיפס (סזימב ככ

 ככ

 חצ

 ססלל ותפס (בעוקול (ס .ססלט קס סכלקל 7

 670כ ןרכחתסד .(תתו :6ליע .יקסוכס ופרק
 ןולע דקל .ףמוזט ,תכסב :ומסכ ירק ןיסימנפ
 וכס בוקכ ןכיסק 07 לע) 6תתו ליעד :ימיומ
 רעפב 67קוותסל וסדו קחס) * 7005 רמעס
 לוק 5וקס וסל \6) דק5 יכקסל לוקס * דק
 ומסכ ןורפ = * סתעו סלוע תירו וסיסד בקעי
 6לכו 6תתתו סמיעד סור וסיס כשל ןונכ| לדקכ
 * כע *ופסכ ןורק וכילקתל .תכס וטו
 לולסקל מע דחמל ןופסכד ל רתכ | אדוקפ

 רטע .בורקסל דחבו  טמוכלו ססמ
 תועוכטב ןכו יספועל סיעת םככ סילופכס סויכנ
 עוסו 6קלכ ןועוו לכב וכס) סמלס יקס בירקסל
 6 י6דו 055ופסועה כר בורקסנ ןופסועכו
 (ככלק לכרק5ךולכ וידעועבר עוי לככד כג לע
 סולע סבלקפ ךורכ) סיפ תופד קפסותכ סיליל
 ןתמ ףיפולד ףקככע) לתכותכ תפסוק ןינכ
 לככו תוקכסב סלכ יסוס7 סתכלמ תכס) סנכל
 ןיככרקד ןופסומד קפסות ןוכורב ץיכט ןימוז
 סולל תועובטב סכוסכ ומת ןוסוסל מת
 (רטסמ 'קוכו6 ןוקופ ןורק ןבוסויתס סרוק ןתמ
 תוסופס קס וסינכבל סכרקל ךורב ייסד לכיס
 סכרק5 ךוככ "+ ןמו6 תיעוכסד ץועוי ןירתל

 6עסכ ןומול לסל סס ןומי6ע סקלס יס וסווכ 5 =
 ןמ לס ועסלכ וטסמ וכל סוכ רמקסר (ורולד
 76 .לכ6מ וסול :6ס) 1960 ןל סקל לינועק
 סל *סל6 סלנקס תלו 5סוס) יס לוי סילק
 לכ5ע ןוכועס רטוש * ול ןכלק סכמ בולקווכ
 6כרק5 ךורכ ןוסכמד סדקס תווח ןוכו6ל ןרינב
 ןילכ ןותוסקעב * סופנכע סו06 .סעסכס ןמ לסס
 ןותינתעב .סיסנממ סורפ "רקבסןמ * ןוטיספ
 ןוספק סכרק 5עע רסס ןלכס ןישו כו ו פקותב
 .לתיעלמ כ ומ6ב ןקלו רמתס ןסוילעו ןינפולכ
 :עסמ ןומוס תולמ ירלע סל ול( על םקל סל6
 פווכל 605167 רטסע 6מע ר5ס * ויל 7
 3-59 סמסכס ןמ %ל ןינב) רתס) רופל עלו
 קקק גי ו

4% 



 רומא

 תקיפס סינ טעת ו (סכרחס רו וככ(
 סול כקת נסו קטוכלס) וכלקר ןוטובב
 סנכ יכל ת)סע רעכ) .ןיכלמד יבוקתב
 6סרטע ומקתמ 007 לסתמונוט תסממ

 'סולועט טס ללפי) סילועס ספל רטע ןוסלל
 = 335 = סנסמ ירדס תופד ספ לעבד (עור\ס
 סל ןומיסד 6תירוס ןוכיסד ייסד 95557 ןיללב
 בוקכל 6וס 6רס 5וס ךירב סטדוקל 6מסכ יפכס

 סרמ6 סג (כקת) (סטי'סכתו 6סמוכ))
 יעק סילק ןלע ולעפו ןושכוטפ) ןופנת וסלכ = ןוימד רת6 סליכט יכ תניקת6 60 ןופ

 יכע "מוס ןוכוס ימרחוס ןימסוכו ןיחור לכו ןיעבב
 תוכורטמ יתלכ ופול ותלכל ססכרל ןוומ
 רת6 6וססכ ןוכדתוו (סתעילועו ירכל
 -ומוכ!6 סטוטכתל סנ וניקת רתכנ ופעד ןיעבכ ןיימד סליכס יכ סוססכ תכיקתס
 ןיקתו ףתיכורטמב '6בווד163 ורב ותו רכ רפמל 6סרטעב ס) ורטע5 6ססוכ) ס

 ףוורכחו ףתיסורטמו 6סידק 6כ:מ ךכ * 6דסכ וככ סורודע םכתשוו וסלב) כיס
 (תימורטמו ס6)ע סכלמד תכתמ6 = ףלכ תכסתמד סע (מיס) סכווב יפסכ
 ךיסףכ רוגו ומוו ביתכד סוס סרס ןימ'ענ ןיטרפתמ 03ו סדקכ ןוסורודמ סוורכתר

  ןקסמ | + סק)ס יקס ןמווס) ימסלכ !עסל וכל

 סתיכורטמנ יכקתמד ןוכיס ןופ6 630 סוס ן6מ קדכ לעופו סוטת ך)וס | *דנו

 י וכק6 קדכ יפופ דס לכו (סרטעב %סמוככ (סטוסכתב

 "רנד וס ןונמ עמסמל 606 %מ!עכ (כוכז 03 6
 ויס יכר ר6

 ןונופד .ןוסקנוק סלכו
 סתורוסכ ןוסנוד 6תופרד (טודק ףכלמד יופרוס ןועדונ 6תורוסב י!דתסמד

 :וסדככ6) וסנ3פס ביתכ) :וסטנפסו טס יב יכ כותכ וסוונע

 ימדפל דס6ב יעוכמס שרחב
 ועקת סתפ קחכו וכר

 ןופכז = = ומנק סו ססככ רפומ םרחב
 ןמ סיכני[ונ םירק סלקד ל6רפי ןו'6
 רת6מו וסכ יערתסו ועע ןומו6 לכ
 רמלונ רסס .סוכגל ומ בורק (קוקכ

 טו ודל 'ס רמ6 טכ סעס לכ 6 עטו |

 סנועמ .סכיתוכ6  וכסו רֶסִנָס רכעב
 וסכ יערת קיסר רתע 60ד 9
 סכוכל תל פלו כו סיכב) ןו) בורק
 סר קיכס * וגו רסכס רכעמ ססרכס ת6
 ווס 65 36רםי לכ וכו וסכ 6)כתס(5 תיס
 6)כ +תורו6 56 עטוסו ף5ו סד ועדו
 סיתס (פודק (ןטסד מכ סוונגוסיתס
 סמודק מס 6לכ 6תירו6ד ןובכ (ווגו
 רמו (יולגו סיתס וסוס 7 'עו סיס

 עָקְוְסּונ

 אנמיתט אער
 ץרוקפי לנו טלסל דסלכ ינוכסס
 6וסל כטס םסככ פוט עוחתל 7

 סוטקו6 50 סעיקופד סעכ (עלעל בודד 6עוו
 60 וכנק סל ססככ רפוט םדסכ ועסת כועבל
 סיב יסכתפ 60סיסל ענו סיס 507 * רעת6
 יסכ) יפס 6וססל ןינכ .* (כילכ סטלע סי?קו
 צכתמל סוכס (כשַפ,קס 5כלמ \ע 'סתפ \עכלו
 כס ביסייכל ךיפ(עית יו * פגע לע לכול
 ולו 0"60כיד עכתעלו ס6פסל גרטקמ (וססל
 נול עכתפל סבְק יוס 6נכטקע י6סל ריב
 סיעק עכתמל %עורי *עוי סיל יוס וע לכ לע
 סומ יומו סיל קכע סכק 6קד 9עלעק ךומיל לכ
 וע 6יכפו קלט סכקל ולקל .יוסעפ - סועק
 ןימפלמ ו6רויס ססע סולשסו 67 6ןהץ- *  לכ

 סול ןיקתלו 6נרטקע י603 ספט
 67 לכו (פלע לכ לע (כס (פ

 ןיגכ

 שרחב



 ףומא

 6/6 סכ 'תכ ומ ועלו ווס פסו
 סכק ליכע ונס וכוט סלמד קותס ודו
 ן5 דוכעו תסב0ב וסכ יערת(ד ?רסוב
 וג ןט קיפלו סורקימ 6לע 'טודק כותר
 ןוכיכוכ לכד כטוב טודק רוקו 659 סרסכ
 רכעכ'ו'/6 סכ דסס' וסּכ רטעתור ןונכ
 רסכ סוסס ס)ועמ- סכותוכס וכטו רסנס
 6ק י6מ סנועמ עדות%ו עדוקתס(ד
 רסכס רכעמ .תמכס סז05 0% 6כסיעב

 07 לעוורק6 סנוע רסכ וסס 0% ס)ועמ =
 100 סכועמ כותוכס וכטו סנס רבעב
 חקסו :9סרמי) סכק דכעד טוטקו ומוט
 רסכס רכעמ ססרכ6 תס סכוכס תס
 קכדת6 6 ססרכ0 020-ירוומ 0קיסמ
 קכדת6ד קפנו ומכ רסנ סוססכ סיכ
 רסכ ו6ס חת: 0פקתת0ל סורטסכ סי
 סירטסמ יקפכ ןינוד כוד וסול לד גע6
 ווכודכ ףקתתס קחכו דכו סוכ ופסתתסנ
 6כודל יפככתמ ןופתתו ןוסנע ןודכ
 6סודק סכנמ\ןקתת6 (כודד סייסרכו
 6קלע ןי6דו נודד סויסרוכ לע בותו
 וכגס סוינ ססככ רפומ 6דחכ ועקת ןודכ
 סווסרכ 'קנסל ןופדוד לרסו ןוכופ ןיסכו
 טעכו ימחרד .לווסרכ סכקת)ו סכורד
 טרד סימס כותו סוס 0כ6 ר 'רפוטכ
 לע סכלוסט ןוסונס ןוכמז 00 יסדו 0
 65 ןסכ דעו ירוומ 0 וסט רפוט וסט
 6רירכ וס סט יסדו ל סוכ כסות(

 רפוס סכודר סמווכ ןוועב לרטוד\
 קכד תסנו'דות6 60 ןרקד ןינכ ןרק

 ןונומכ ןכיכת ססלכ6 "סכועכ 03 0נוד
 ןיפמ 6רעת סנו ססזק6) ןכועב סדכועבו
 ורוסכל נע רפומ 6וסִס דכ חי ומיתס
 ןידכ ןוככפ רוסכ 00) ק3תס6 סוכ נכד
 סוד יכנומקתת0 ןווסרכוו רעתס וכוד
 סופקות ירק6 קחנוד ונוס רפוס 07

 ניל

 טצ

 6יטכס וסו6 57% לכ סכק יט ןומסליל ןינב
 יככ סופו (סיל עכקו 6עלע וכביכומ עבפל
 י לכול ןע קופכד סעכ ןו) יקל0ו ץופ ליטקו 6שכ
 ביקופסד ףקתלד 7כ .סמוטמ סוס 67 ?כוונכ
 * ךכ לבע ונפ 67 וכ יעק (רכדק% וטל טיל
 ."6כול .וסוולע עבתמלו ךכלע רבע ימולפו
 69עבלל 73 סכועמ סוססל ביסווקס וסר ןכתו
 לכ לע (כוד ןורונול דע 0קתפ כול וכ לע
 6ווסדל ול תוכל וסר תילו עקת וסי6ד סמ
 יעכ וסילו וטפסע כסוס "ו יכל וכ ןונכ * סול
 תולו ןיד תולד ערמטפו נודכ סווקתו טלעד
 6וס ךילב (סלוקיוס סכוונילסכ | * ווד

 ינכ לכ לע | סבוד .עכת ןסולד י6ס) סוטק
 ס6סכל וסכ סול ביסייפס סמ לטו | *6פלע
 לונתוד רע נ3 לופמכס 0רסיס) 5כ%מל ספ
 ינגתס לכד נעסו * 6פלעימב לכ לע (וס
 סכוונכ ללכ = * סודב 035 ועכ (30:ק יעק
 .י6סכ מודד (ויסרכ ןיקתל 6תתו 0ליע ס7ס
 ילכוע לכ לע לכוד עבתו 5ת% סריטכסו 6עוי
 סע סופכ) יוסכ6 סופכ דחו דפ לכ %%לע ימב
 ימב ולכועלכ לע ולססו ןויתל ןולססו נעל
 לכב יטטסמ ןוכיסד ו יבוע ןיכול ןיבסו "פמלע
 6ככטוס ןומ .תיפד 'וו ימוע ןומו6 סמכו 0מלע
 לכ \פפק) 5פ3ע לככ יטטסמו ילו5 קל
 ןוקינסמ 7 ןוכו(5 יו = * מלע ימכ ידבוע
 ןיטויק וסווכנפ 607 ןולכועכ ןילכתסמ ו
 6ריטכס +6סו ןיפינסעו סכלע ילסס ןילוסו
 למול לכע ימופפ ףכיד עכתו סכלמ יעק סיפק
 לע) | 'ולסס סכס 90) 'ךכלנע ימילפ
 ןודכ * 6לספל וסל ןופ תיל ןול ליפס סכקל
 6כלמ ומס בותכל 6לכו 5תולסס ידספ ןומיס
 67 6לכוס 6לכיס לס תו סכלמ וכד 0קתפב
 6קלפכ 5לנלגקמ 505 50 6רוומ 5007 סולט
 = ןורת * ןועל קיס 501 ןיכיכס טיסלו
 = מולר סתעסב סכ | ועק רודת ןימייק ןירפיס

 ןילטכ ןילסס ןוכי .סכפמ ופק ילקס לכ ןילסס

 (וסס< 3 וו 0



 רומא

 קיתס6 דכ ןסכ5ד סיקסכמוק קפנוד
 ןידכ ןיככל ףקכו )ד לודנרפוס וסט
 * מלעב 6כורל ןקתתסו ףרתתס קחני
 ןוכוות ססכ יככו רפוס יסח רעתח דכו
 רפומ לוק 6 דנכל ןויעכ ןוסי6טחש
 רעת6 ןולכ .ניע) קינס 532 וסט
 קנתבסו ימסר רעתלו סרח6 (רפוט
 רפוסכ 6דכוע סקוח6) ןכיעכ) .סנוד
 יססב 6פס)ו 0רס6 רפומ (רעת6נו
 ןינק ןומוס :כרססזק03 ילק  ןומופ רפוס
 סק!ע רפוס סוססכוסלכ ןנונכ נועד
 ימקר) )יח סרטי ןוכסו ןונק יכסכנ
 חד \עו יעל לודב רפוס רפתחו תת
 סוכל סיכ (נווכלו רפוס בץונ ןכועב
 סרדס)ו רחל רעת() ןינכו לק ןנולכ
 6)ק ספמדק אררס ירפופכ ןינק
 ןועיקר קינס | 6)יעל רטעתמו ןופכ
 סוכנל יטמו ו6מר ורוט ןיכ עקכתסו
 6וס רעת6) סימירכ 6ירטו ססרל
 ןנונת תדבסד סרפסבו"סייסרוכנ ןקתסו
 רעת= ס6מדק (5ק 6וססד (תעמכ
 סונע ןודקפ .חיופרכנ ןקתלו ססרכ(6

 סנוינת ?קנס וכסד6 | * 600 לכ0 |
 *6דו ןיזונר ופסות 0רכתמ ספיקת
 6ריכת )כ וסס (כיס> ארדס
 ןורע תוד ןוכוד לכו קנס ןודכו יופסותכ
 קינסד דע ורכת סומק( ןערעתמד 9 )
 ומפו רעתס קחנוד ןווכ קסכוד סורתנ
 סו סעווק) סיפרוכל ןקתע ססרכסנ
 וססכו 6וטק פקות רכתו סיפכת6 ןודכ
 ןינכ 'תוערו 6כ5 סכווכל עקתר ןסמ יעב
 רָפִס סושק (מידד 'פקותו סלח 6רכתל
 סעורת יעדוו" סעורת ועדויסעס ירש
 קיפכ 9לקס(תות \אררס "יסדו
 ומתרו ןיע קר וכוס לכ עקכו קינסו
 כקעיד סומור) 9 וסט וטו ןרעתמ

 כשונ

 6ןטטכ סיגע יכפכו (רוופ (םלד לקלפ (וססמ
 כמו דע ףכול ןיעק6 פכלמ ןולכו ' שפכו 0
 ןוכלסו וס'בוסקב ן)כדסו ךכ ןוכ 69יד לעידו
 וכל ןומוס 3 כו כותי סכלמ \סמ ילו ןיעכק ןיחתפ
 ומיפפ וורכ) סק ףוולכ = "סועק יעויק 6תוכו
 ןפט תו +6 *  קוכו ונע ףולו |55 ךכ לכע
 לסעת6 50 ו( 6) * פסו קוכו סינע ףינוול
 , 5כ5 ךירטנ5ו6מ6 סכק עדי %לכו ?ריטנס)
 .וככ) עופל 6רטפ סו 897 ןינכ 536 7
 = טוסק סכ6כ ךוכע 65כד ססוס65 055 פע
 6 סו + סימול \ע ביוקסלל \פפ סיעק פימו
 657 ן6על יפ5) = ןומוכסל רסתל לס ןנמע
 וסילל סעכ סנש 6לכתס"% ועבק ןלע ועו
 69כ 607 .6רקסב וסולד ספכ עדי) (וולנתסב
 6לכ לערוב סכק דוקפד סע לכ לדס 5כוובכ
 ענו קוס סכד סמוי = * 63עלל סבוובב וטי6
 6ק 6ריטכס וקל ףווסככב ינגוו סכלט) (סילד
 גע6ו = =6מול עכתו פכלמל ף0קפ ופסו 6
 כסו6 לו מל וכ 0דכ (סול3 סל סופר סכקל
 = "תצטב) (מודד ועוחרל יוכבד ומוסר סנכ  טפסמ
 ליקפ = * קולע ןילמ ןעטעל סק 6ליטכסל
 6תתמ יעסב סרעתפל ןיגכ רפוסכ עקתעל
 6ליככ 5לק 5וסס 6קלס רפנמ ?וססכ (3ועל
 670 (לק וסוימט ךיכעתלו סוע) 6סוכו ףסלב
 63ק פוסס לכ = * 6ליע5 5רס5 סלק רעתףו
 6קד ומעט לכ ןולכ ףקפמו סלועמ רעפ<
 סרד 6מניב *וככרעפע (נכטקמ 5וסס ןיעט
 טופ 6ועטפ5 וטעל ילקו יודוסלכ קסני קיפס
 607 * וופכס סיפכ דפ לכ 6מלעלכר ןיניטכת
 סימע קפכל .וסרמ ויכוע ןסכתו (תעס סיססב

 סיסרע לע ביכסו טכפתלו ןירכ יפל ךסחמו
 סמע) .סדינו3 סלומו רמו וסעל ורקו מודל
 כקעי 35 סרמ6 סקבלו *5 קסיכסו סימצולמ 5
 סל לסעפ6ד 6עוקכ ססב סטפכל 6עומל ככ
 6רעתס) סי תליקפ) * 6מלע ירכתסד פטןומ
 רעת6 כועי) * סועד סועעטמ ץמוסב וסיפ

 6תק



 רומא

 ןקתתמ ססרכ65 ימפ) רעת6 כקעוו
 סיכ וסווורת ןדוח6 ןודכ 6רח6 ?סינכ
 6רטס ו סמ 5דו רטס וססמ 6ד קקכיב
 תלת וכסו רכל ןןופכו ינפסות ןומכו כו
 סרק ארדס < לח 6רדס וסנכ ןירלכ
 סורת6מ ססרכ0) ליטנו קונסו פכ 6
 טיר ןוסיפקותר רתל .תתפ ופ דיגכו
 * נסו ןובכ ססרכ6ל סול ןמייקו ןויכמ
 ריכת 6)ק קיפכ כיפת | אררס
 וסט םונמק 60 ס6מדקכ ספות 65
 וסו6 103 6לק וס 636 עקתל נק
 ספיקת פקות ןמתד תימדזוב קחכו וכב
 ןכתומ 6תתנד ןומוס יכנ) 006 6ירש
 ןסמפ וסנכנ רותו ןווופר ןומוסד כיד
 יסומק ןייפכתס) וסווכגנ סר
 ינסו קיפכ ס)ק'תונת אררס יכסד6
 תת סי) דינכו כעיר יטורכ רטעת סו
 '1 קו ןונרט ןפרוכב ןוכו6ד רת וסל
 כקעיו בטס י6סמ טסרכ(* וסוולכקפ
 ןידכ ותועכמסכ ןוכוסו סרטס יפסמ
 ( יכפסמו 5 ) ןיסכ סומו וסלכ ןויפכת6
 "סוכת 600 0רדס וסלכ יכסנ וסיורת3
 ןו> 6קנפ5 סיעכד סלרתכ אררס
 וסווכיכ ( 6רטילו 6ם) סכמולו וסיירתסל
 6רפונ יעכי6סד ןינכ ןומדקלמכ קקכופ
 רכנ יופקותב קופו ו סורתסכ סו
 ורעת6 ןומסרו ןיופכתס וסלכ יכוד ןודכ
 יכסכ סתוערו כל סכווכל יעב 0ד לע
 *ןוסירסמ ומק 6תכווקכ רדסמנ) ילק
 ןינק ירדסמו וכקתמ 56רמי דכ ןודכ
 6תוערכ לרסיו 67 רפוסכ תוסו *קדכ
 רסס דכו ס6)ע רפוס סוס רלס6
 6נכ לע תכקתתו כקעיל 03 6רטעמ
 סכקט6 ודוח ןודכווומר 6רחס ייפרוכו
 סלכו = 6מלע לע ספרמ סלקו סנככ
 סכסמ )ו דגל ןיעדוד לרסוד ןוסקלומ

 ןוסור ל |

 ק
 לק ליס = * ןיתועבו ןותולככ םכלתמ סתתמ
 כקעו רעתלו קולס (קד רפופ 6ןססב כקעי
 5:95 9כ"ו) יל סנו סידסב בורקתלו סובב

 67 ןיו 15 %בו) סולסב לונכתלד ןווכ "672 7

 6 לעד 6ןכ 6:57 ןדק לוססל ןוו 6כטסמל וי
 ן'קלסק ןיקילכ וידנכ סור 6 סרו ןילכ יתלל
 63כו 6כל ילסו ?זנול חכ  *וסכרכוו ןיתיעבו
 לכ גקעוב לולכקל וסושד ןויכ *ופסר וסיס
 וכלכתס ןימיעו ונסד ץיונולו ןיפחותנ ןוייס ןומי6
 סולסכ ?מוד ןמ ןיקפב 9לכסי) עפ וקכתס6 6לו
 וכפ לט בקעו .6בו סנו ךס יסיו = * ןפככככו
 ןו בש ןלכלכבו סודמב 67 פטווב קסני * ויכס
 * סעלער ילביעמ יבעומ ןועט ולכמ %ב וטעו

 ןעטממ סוכנל לידס = סיעעוטמ ליס סנ םעי)
 סוקו למפוו ויב65 (בי\ ילטס ןיקת6 * תומעט
 ןופכ ןידביע סמכ .לכליו יומילב רעתוו יבס

 סלרמ קחכי לרחינ '655כ05 קל ?9לע לכב |
 65לכמ 6םרפת למ ליכו 65 007 769 רע סלולנ
 סוס ספול וע רעלי) = סולסב סוכל כקעיל
 סכטכ לכ לכופו ןותועכו ןופיפכ כב דוב דנס
 וככל סל עןמסכ סיסי ףורכ סנוסכרכלו כת

 ןדוב ססד ימסד > "וגו טקעכ קעכוו ןוב6 קסכו
 וכעטע סכס קיפ עסד רתכל לע סיפכ סוס 9

 לסל ןיסולכפו ןופיקת ןיפ6 נו סוסו ןכלס |
 וסע סוטסו | *9לכפ סי 6יטק 67ו *ןיטע
 "כודת סול 0נרטקפ) סורתבס לןועל עול
 רופכס סו סכ ןיכד ןועוי ןמופכ לוס :קעינ
 ונס (תבויפכ בת = * סיסמ (כוקסס5 קילע
 סו ועדו ןולכ סל וקלל לע 6יבעפב סופרב <

 כקעי %ריו) טיפ וסט נברס ועע) פב וסעל
 כאסו) * ןופועבו ןיתולכב ינססו וכ לבוי) סמ
 ךע + רנויכ6 י73ל) ססרכ5יכ6 וד95 כזעו
 ספסעב וימפ סרפכס רומל יכ רמו 5טוע ליטמל
 * לגו ספכמ ולוכ כס ןמ סקווומפל קכלוסס
 38 ךכ | * נו סירטע סיפית) סיק'ע סיוע
 6תעטכ לעג ןוטכ טחכ נס סול סייל (כטס

 נעל 4 3 7 1



 , רומא

 וס)כ סנקתלו ומפר) סכודמ ןוסור6ה)
 תות 67 לוכקנ סת * ןסוורי לע ןומנע
 ןותסרר סוכו ד קעווכ ןיפותפ ןורפס
 ןונסעו ןויככת6 ןויטק ןינוד) ןירעתמ
 6ניעלר כוננכ 6תתל סוס ךכ וסיותכורל
 6מלעמ ורכעת(ו ןויפכתס ןווטק ןומוד
 ןוכיסד 'ורומב ועשר ןוכו6 ןיל ןוכוס [%עמו
 קלפמ ורכעתסו ןויפכתסד ןווטק ןיכיד
 וכר רמס"'וכו סוץתחכו סיכתככ סר לעו
 ךורכ .ס)מל 6רורכ סוס ד פד) (6
 ולמ וכסכ סכפנורו סכניסמד סכמחר
 ןורכז סעורת ןורכו בותכ סדוסו ר רפ6

 193 ןופכ םסכ לע בוכר6 076 ל5עס ונפל
 וטע רסס ןילכ) = * לח 63כ) סימט כיוקסל)
 סיסכול 6עב 05 כקעו) בקעיל %סיפולטפ6
 לכ * ולבע ימפל ומול5 כ רוכעו *  סונקועו
 סליעכ קעסב וכוס וכררל וסע סוס סויכ בסי
 ןוכוסל קיבס סכקו (םידק 6מעמ םרפתל לסל
 6וססכ לול ( נכטקמ (וסל ץויכ * סוומע רפכמ)
 = .!מככ ולסעל סכק יעכ וסוימט םרפתסו לכוכול
 "וגו 'תוכ 9 ןכוו סתכס עסכ כקצו) בוקכ סע
 וכפוד ןויכ == * תוכס סוקטס סמ לק ןכ לע
 6סדוק) = + 6נלטקע ןע וכיותסל 60 תוכסכ
 יפסכ ןוסקליק סלכו 'יוכככ ולס 6ו0 ךירב

 יות0ד (עלעבו פגע ןודכע שרסו סתוערו כל (סווכל ןכודכע
 רעתיד ןוגכ ףרכ'עב סמכ 6תתל ןורבז
 6רסוסכ סיוסכתסד וכגפ סוי) ססככ בותכ רועל ר רמ6* ליעל סכווב סוססכ סנש
 לו סויסכתס סרסוס ןודכ רוסכ 63 6שממו סכוע סעויח רכ 030 לווסכת0 ךוסו
 6דלעו (ריסכ 6) 6ויסכת6ד 6רסיס םכ ריסכ 53 6טמס סכוע ומס סד עו רוסכ
 (רפומ לקכו 5תכוותכ 0)כ רוטכ סמכו 6רסוס סייסכתסד (סכ וכבס סוול ססככ
 == (ויסכתס 6מוו יפסכ חת -ןוכלסי ךוכפ רופס וו ןודכ סעורת ועדויסעסירספ יתכד
 6ו) תמולס 6תכוותב וסלכ ןיבוות לפרטוד טדחל רוטעב דע רוסכ 6ל) סרסיס
 ₪ד נעו סלכב ודופ קכתמסו 0לטכ 6מי6ר ונוטכ וו ססו\ס) תרטכ) תכ6ת ססלש
 ורתר ןונכ 056 סורופכס סוו מ סול יעבמ רופכ סנ: = "וס סורופכס סו בותכ
 רוסכ ס6!ע 6רסכמ 6מנו'60) ס6תת (מוכומ ריסכ סלע ףכיטוכ דסכ ןרסכ ןורוסכ
 רמ6 שרל סוג חלש סכ6יכר = ביתכ ונבס סוינ ססככ ךכ ןיבכו 6ממטד סרסכמ 69
 6וס וכ6 תכ ותוח6 טכמס סבו סול לס 6םודק 6כנמכ 50רסו תסככר סגווז ותמומ
 ןועמפ ררמ 0 סככ סונק סיר סכ6יכר םיגרת6 =: יסתו ין6 תב 53 ךס
 קנתסת דכ ףמנעכ ןוסוד לרדל וגו סוכמ קופת דכ ףלעכוומ ווג יגנ יסידק ססיכוכ
 רמסק וסמ ךלכקנ קנפדו5ס סכ6 וכרל סוופ 330 * ךכמ ןימתו ןורפתףיו ןוסכמ
 (רסכתס דכו ס6!ע 6כ6מ'רסכד ףכמזכ 06 ףתוכורטמכ 6כנמס סגווז 55 יסדו מס
 6כנמד ןיגכ 6רחכיינוורזמ ןידכוו6ס ןינטכ 626 יכמ 6סד םדק סול ןכורק סוכל
 וס וכ6 תכ יתופס ןידכימדק ורק 6ד רתמ ליטכו וי שטו םדק כיתכר ורק6 םדק
 6גוודזסל שנ י)וסתו סר לעו סקס וכמ 62ו 6ד 6מט 6כ6 יב 6סד ומס תכ 0 ךס |

 סמו6 וכט 60טכר סכמזכ לו 55סוכמ 9פטכר בקזכ 0-96ב )ו סר סכומוב 0דחכ
 66 במ (סד סכתס0 59 סנווזד ןובכ רוסס סטמס םומפתד חכו סורופכס סווו
 ןימויסד ןומופ ןוסכז סווגכ יכ55 פרד 6רד .סכזוסדו סויח 90 :סכ6יכו 5)ו\ 6!טכ
 לתו 9% ועק סכודכ סופקו סר 9רככ סכסס טרכ 62646 :ףס נכסי

 תכויתב ה



 א = רומא
 ךוככל סכמוס סת .תכ6 סד6 סול רט 6" לוט ךורכ 6פלוק סול לוכקו 6תכו\תכ
 סייסרוכמ סוקינ ן יכ6 656 ןוכותו +6! סכולכ ןופווק סמנו :6סכ ןומד ילדל
 דג עמסו יכותכסס רמ6 דודו וסוונע ספרסנ ומסרד (יוסרוכ 3ע סויקתסנ מידד

 רוקמ ךלע יכ בוקכו * רות ןפממ ספולסס ךטע וכ בותכ 67 לע) *וכומסת ינוק 6
 6 ' 0/6 סרכ ךרו כ סווק

 יוס ל * סכנ טיסו םדק 0רקמ 6וססירופכס סוויעוכטס םדחל רומעב ךא
 ןכינת < ליכסמ דודל * ססטמ יוסכ עטפיוסכ ירטס גיכסמ דוד חתמ |

 אנטיהמ איער סיפסת רפס ירקת6 סרו יכיו סרטעב
 == 6קל יליפכל מווכ ס0:עת65 7 ארדוקפ ' סםתכתכ 'לוכסמב ןוגככ * תונכב

 ןוסיכוק לכל 3 יפל 9 ףנכטקמ 'סלפתכ "ירססכ יריטכ ירומופב
 ןוסוכ6 יעק עומס (תכוותכ וסלכו לפסל סעב = "ונמלט סלכמ ססלעו .סינכלסכ "ס0לוסכ
 * כע :ועכול סעככ רזוקשר סוכ לכ = עידי סורת 0 ליכטמ כס יסומקוס 6ס)
 0 ותטה ןומיפל ועוכמסד 6יימ לוכסמ וסמ
 6נמורכר לע לוכטמ לכ לוכסמ ורק6ד .( רכל (וססכ ןונלתספל (ם .גרת 0 וסס וסל

 יוסכ עטפ יוטכ יכסס דססןורוחל ורוק סקולס סוכ 6ילק וכס יכק6ד ןינכו כוט |
 "סלקל כמל סוס סםכ יכבמ סט ינסכ וסל סומקו6 60 סמק יוסכ למ" סלטה
 6ס סיב רלס ו תלו ןורפו סדק סכמו בחו יטק מכ רכ דכ חן "סט יוסכ 6
 סימס ןינופ יוורכו 6תתל ןומ ימסרפמ\ נעל ןו5 יעסרפמו ןוכיס סיונגתסכ ינכוח
 סתתנ סוס ףיוכ סניעל (וס ףיוכ סור סמ סוס ףוזכ סייכנפד לכרחסמ ו'תססיוירכמו
 6לוע) סוכוק יג סכק סור 6 6רקול םינק כד סופג סיר6מד כקניל סיגפל סופו
 ףדתמ5 סורסקה 5005216 טכרב לכו 5 סממוקתמ [רלוומוע סיעס לבי סט
 יס סט יוסכירקס סד ןותתו ןוספע "ונע ןוסכמ 0פכ דק סטפ סו מולו סוכחנופב
 ףוירבמ כמפקד +6 תרמפק ריפסו סלןיד 6רעכ ותיטמ 03 ןעכ דע 0כ6יבר 6
 תכתר ילמ ירת 656 - ספטחיוסכ וסמ סונ יעכ ססטח ססכע וכס 020 ' רוכס
 6מנעיססכ דוכע םכ רכר ןיבט ןודבועד ןכיכתד טמכ דס = *יכס וסווורתו סיכ 6
 ןילכוע ןיקת6 םכ ךכ דכווסכ סכנת ססלע ריי 6םוכמ לע סוססכ סמ ןודכע

 עפה וסולו ןישיגפ ןיסיכ יודכועוסכק סוכ חבטלוןוטיכ ןידכוע סונע ןורכנו ןיכט >
 לוכסת6 (ס ףתומדקב דבער ןפכט ןומוסלע ססותו סורסמ ימה ס0סטק חכתמ07 |
 סט ו6ס דיכעל ןפכט ןומ:סמ סמק דובע סמ" ית סל ןבעמו 6 לע ססמ סנכמ סוס |

 ודיכ תת 03 ןויכוו ןסכט ןוכו6" "כס טסט עטר וסוסד בע סכס (% ' 6תועדקכ
 ןגכישןמ סיב סופט סכק יודכועמ וומובכ ןיקת(ו 063ע כנר ינוחרסב לו\סד קידכ תי6 |
 6וססכ וסכ סכקתתס 5 יוטוכל סונססו ססטח עמרי 6ס (דיכסד 66 רוכעד ןידכוע |

 יז ןיקת ומיד סמ ופחת 6 קידכו ןיקתס "פטה לוס ס םכלו ודנו ןוכולסס מנע |
 *ווסכ 036 ססכמ כותכ 05 דעו ססטסמופסת6 ססטחה (דיע סוס ינסכ ס6טמ יוסכ
 ופכד [6מ 6סד סו תופנכמ ןורססד ןוכיסכ ססכו 6סל סטת (וסס יפחת6 דכ דחו
 ךייטתו - סי תופונמ \6מ רסיילע ןיופח ןוימד ןיגכ ןוק\על תכתס6 05 סו תונו:ןוכ
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 ןועוט ריסוקסוס טסו סוס רוקי 6ור 36 סי תולו:מ ן6מ . סתסטסלכ סו תונוטויפ
 לושוע ןוגכ ןיחתת ןירתככ ןיפיכ ןיכיוכ ודק סתסו ספיקת סרטסמ ות6ד ןוכוס 5כ

 וגס לט (רוככ סוג ןיכסכ דכ פסכד סטכוכ סי תנו: ירק6 וסיסל ירופכד סזזווכ
 6טידק סי 6וסס תולונמ ירקס סו תולוכמו וס סו תולוכמ ןמימ יסָס \סכמ סינימ
 סוסו (סיכנפ6ס ) סינגל ןוורס ) סרטול ןיסטח ןוכוס לכ ד לעו פסכל 6עסוז תויובמ

 (כוערג סוס דעו סכוערג ססטק ומ ססטח וסי(לד ןיגכ טמ סיונכ וכ סתסיו ןוכ לוכ
 (פסכד 6 סי תנלןכמ יס תיחכ 6זיויש יססכ 6ספכדו ףפוגה סכוערב לטכו סלכל
 במס -לווכמ ססוומ ירק ד ערס רבי 67 ספוגד סןוסוו 6וס ן6מ פוגל 0שסוז ליטכו
 (דכע ןותימק לוסועד 6וס סרקי יכסי6 תוכרוג וריעמס יכש לע ןרס( ןתכו ןכת יסוו ר
 (* סורמ סוכ כוסול סמ )0 לטכ 60 סדכעד מנ ער סוחר סור6מכ ןיכדע ידסר
 6וס כדעו6סכ 6רטפ סיכ 00 03 ןיגכו סרוטלילכ סמוי 60 ןיתו 6סל ןיגכ 6
 רתכ עטוסיד סכדע'סכרעב סנסכסס 0:ע סנט קקטיר 6 סוסו טד סב קם
 ןכו וכו ןומוככד ד סדוסיד 0קפוק ד רט וסיסל יסדו רובס פע * לרוגסיפ לעסוב
 וסוירתסכ ןרשמו וודי ןמ בנד ןוכוס סכסכד סדיכ וכרע ןיקנסל ןויכ 6כס 416 וסנכ
 פוטנילר כמו לכב 056 יודוחלב ד ו * יסדו ונע לרוגס ווגע ס!ע רט ריעשס) דָלֶה
 ו6סכ ?רמילןומ קוכטו קכעתיד סעכ סינכקל ספומ) ןכועכ 6תוסר סי כיסותוסו ןומפ
 וטושמ ןכוכת סו כת ןוסמ ןטסס 90 יירעסי\ רסס 5ער6 65003 ןימו (רוטלד 6מ
 ודוד סוורכסורעתס 6ס) 3סרמיד סנרטקמ 6רוט)ד וס לס 650 סוס יפני ץרסב
 "כרכעס כס רמס יסרטממ ףערפתסלו מי רכעמל 5סרשיןוביעו ווסד 0תעט סוסֶסַד
 וסויכוד כור ןוסד תכס י6סונכ לעיעל ןולס ןווחתס )7 6כומקו סמידק 6ער6ב
 ולו רכמנ וס)כ ןורדסו 6 סדחכ וסככ ןותומור ןיכסמ ןיג 0 ןייכס סמ \סר5מכ 6כַס
 63 ולר 636 6ככטוקמ וולס 55 סו סכט .ת סתו6 וכעו סודכעו תרד וס 6
 6כביסי סיככקל סכר ותיוסכ סכס (יועכ ףתומדתס0 דיכע  י9מ סבק רט -רותו
 תוסס סי רט דימ קסעתוד \6מכ חכתסס ףסו וככל וסכ קוכשיו קסעתיל סמכ סי
 "ג ת6 ןטמס יעיו ןולמכ סרוטנד סל ביפ רוע * ץרסכ וסומכ ןיסיכ כוס ודכע 50 ךכל
 6כ(ו רכצס 6רסכ דחכ וכסע 6רכעסל ועבד פיערל ' סיללס כוו0 6רו סכקס קוו
 6וולטל רכעס סכ6ה דועכד דיכעס 6 רמססיכס סוס סיער סוכ(6עכ סול ( גרטקנ
 כר סוסד (רכ ימית ןימסמ (םייתדס 6כ(יע ןוכ מחו יוכיע ףקי יכסעכ וס גטו

 ןוכותסינ סמ(ע לכל רכפס ףדכ 6ד יגרטקמד דועבו סוכל (ד ילט6 רמ6 ףיקתנ
 לועכו סולכזל ולמ6 סו30) ףיקתו כר דח שוות 6ס יסד! רמ6 סכק ךכ | < סיממ
 ןטסס 36 יי רמסוו דימ וסייכג) רוגיטק חבעםו 03 וכ ןורכעו סיכ לרתשי סוסד.
 יכמ סוכ ל7תסס סוס דועכ * ךדיב ונס לקכר סדחכ וסל גונו סכןד דע ךכ) תפס
 רנכק) רדסכ (כיעכ 6מוי י6סכ כס 516" וסוגכגנ ירוגיטק סכתמס 6)ו 56רםימ ןול
 ירמס קומו ל6רםומ ןונ קיכס סיכ לדתס6 וסיסד לועכו סי)יד סכוונכ קסעתוד סעכ
 סמ סכלמ) (מונ סל יסו סכ)מ!ימק ךסכשו (רמק ריעו סול כס סכ)מ וכד ווג
 'ִר = סוכיגכ סכיד דובע שכלו 6כלמ יכד יס: סל (ייסֶס סיכ ןיפטכ ןוממו) * (םיִכ

 קחכו 0



 בק | ל" הוטא
 פכ-גפ יוקו סוכ 6/6 רתכלו סרתקמ סו בס 6כלמומק םוסקל (ימס) רמס קס
 יןתווכ'רעב כתמי )ה סיוי ךקכסיוותוו 6וסו ןומיב ןוכו6 לכו תדבעד ןוועט ןונס
 ןורוד :0סכו ןורוד 6 סו ,גכסו טרסו "(כלמ ימק רודת סרוטלד סו6ק 60 לכס ו
 36רט5 וסל כטמו ית 6וסו 59רשי ודכעה ןובוח לכלו ןוגעמ לכלו ןישוב לכל 6קתפ
 סתס ינחבוכ כותכד ןיגכ סימעד סשור) לכ רדס6 סכקווסועק סרוגוכס דיכעתסנ
 (וסטנורדסמ ריעמ יפסד (תעסכ ומעד סוועל ומ יונו סוייר רמס "ומסר לע סתומ
 ןוכוס ןוכיס לכרדס6 סכקו36רסול ןו) 6קכש)ות6 סיכוגכד וסוילעד סכעמ סרוטנל
 תומו6יעדו ווס מש דוסיר = ימוע דנכנ ןוכו 05 ירקמ רכוד 'תכד ןיבכ סועעד שר
 לדתטמ (מוו סוסס לכ )כ * סמנעכ דח וי לרשיל ןונ ןוקכס 5 ריעט יפסע סלועס
 חכתמ6 6נו סנכמ ןונ וכד) ל6רסיל וס) רפכמ סלק ךכ ןינכו רועס סוססכ וסל
 50 לו רמה ףלכ סיל לס ןידכו 3סרשמ וס) סכממו ות וס רתכ) סיעה (ורונטק
 יס וו6) 6רונכס ליבעקס 6רוביטקול סרטיד וסייתקכסותכ כיתס פכת ןיס ןטסס
 לע סו ךסיס 6רוטנוד יס ןותומח סייסרוכ ןירחסד ןירמ ןיעכש) רמ6 סלק ןולכ
 וסייועט כו וסווכוק לכד 0קתפכ סיכג תכת6ס 6דח ףרועמ 00 וניכתס5 רודת וככ
 כס 'ר "סימע לע ןיכוח ןומוס ןורדסיד וסלכ ומכתסס ןולכ 6% וכחו וטפד סמנכו
 סת6טח נכ סו וכוטזיכ ךינטתו 'תכד סעכ סיכ ןיקכדתמ ןו6טחו ןיכוס ןוכיס לכ ר/ס
 יסרזג ץר6 56 :תוכוע לכ קס וילע רועטס מכו טס סיזועד ןוסומורכ ןרדסתמ וסלכו
 סיגערפכמו יחתתו יסנע ןיב סוסק סוסו ןיפלט ןורטעב סכסכ רטעתמ סמוי י(סכ
 6שירכ ןיוכמ רפכמ 30עד ףקעמב * וסנכ שרסולעו 6םדקו לעו ימסכ לעו סיתיכ עו
 ךיסותרפכס ונפלו תרפכס עותו6 סוסו כותכד סמכ סועבכסב ידו סתוכמימוד
 ירטסנ 6עכ56ד ןופנוטב ו5:ןנכ ודו סעב5פד ( פפטקכ 5 ) סטפקכ סוסכ דוכע

 תחס'סדוקלכ קח "קוקס תפס וכממ) ור 6פו ןווכת ווד 5( לרועטק ל) לרותפק |
 תחש רתכל"סלכד טיר ת6 )כס ןרדספ 6לבד תח6* 00כד קכס תח6 0כ ל לכד
 6טמד רתכ ןוענעל ןטרפתמ סכו'תווקסכ תוערכ סדחכ ןיירס ןוכו6ד תפסו 6 "קו
 " סיתשו קח רמסו וכמו סגוווב יכתולירפמ ןסכמ סלכד 60 6יסד קחו יס
 לנכלו סכטמ 6 ןיבכ* עכסו תק * טסו קס * שמתו קח 0 עברו תק6 לטו תק
 ןורסכ סכממ6לו ססתת וייסד סרתכל ןעודו ןיגרדכ ס6ליע 00 יסד תק 0
 סלע 6מ:0 6לקכ ןירסכ ןירוסכ ןורת 07 6מיג דפו 5פרמי תסככל וסיורתסמ ןוקימע
 670 6רטפק קחכו רס * רוק6ד סמכ סורופכס סוו כיתכ דעו סת 905 סרָסכ

 ועלו סמכו רבלמ וסוקפו סתס תומי סל 56ע סוסד 6תעטכ סכסכד יומגרכ (ריט
 *ובל תכתמ6 סנסכד עדומתסס תעמ סוססכ יוכווג ךפסי 60 לכ 6תירוסו 6!ססב
 ןולכ רווחפ יוכונג ךפסיד עדומתשו .עדית6 תורוסוב ספסכ קופו 6 ( ספטחכ מ )
 וטכקת6 657 ככ וערי ווסו רענכ וחבתס וס)כ 105 סו .יפתעו יסנעכ 6וס ףתוודח
 697 סמכ סלכת0) 037 יוכיע סטמטו לע סוסד ןויכ סדוסו ל רמ6 = *ןוסתולכ
 6ולסכ סוס 6:כ7 כסכ עדי סוס יפכטמו ירמומ סויכורב יפדב לק עמס סוסוךירטב6
 ןכרכתומו ןככקתמו ('תוודכ ןיקפכ ןיפמד עדו סוס סותונ:כ 7 לכ סעוספמכ קיפינ

 כ | :



 רומא |
 :+לס ל ווכ6 ןועמס רב ל6מרועלס רי יסתתווסלעב (יס ףתוודח ןולמו תנסו סקלכ |

 שכלל סנררכ יוס 6וס תו6יד סרח5 6גרדכ לו ינק רת6י6סכ סוס 006 סמוי
 יכט 6םודק כמ חת :תפ6ש תוסוו יסדו פוס וכס רזענ6"ר 3% *סנכמ ריתוור6ש
 .ףול ס60500) ןו) ףרכדנ ןיגכ סמע יוככ) ןקכמו 6תינורטווד 6דיכ סיתיכו סילכוס
 6310 * 6כלמ יכבל 6רקיכ 6תוודחכ ןו539ע סתוכורטמ ןסכו יסד וסייווגכ ירטמנו
 .:ספ חוככ\ 36 רדטמ ביקכד סמכ (מיקו6 (יסו (תונגכ ורדסת0 ןוכי6ו סיס ןפכז
 ףכוועלו וסב 69בט0ל תטכ דס סמנו תיס 6 געו * סכמס סקלמ סכעמפכו ביתכו
 - . (לכתס0מ סונכק) ןמדו 6 יסדוכ ורופ לכד ס0נע 050 6מווו6ס ןמדוס דכו וסכ
 י*'ןוומע סזככ ןותולנ סתככ ןמחלופ סוכב 6מוו פסכ וזרדז6 ל6רסוו ללרסיכ וסב
 6כלמ וככ* ףתוכורטמד ףסדיכ וריסנכד רת6מ ורוח וסל ןמדו6 ןודכ 6תוכזבוסלכ
 וכבפ תגוודזס ץידכ ןיכופ ףלכ 16טמ 6לכ וסנכ ןולכו וס)כ סדוכ ןדקפת6ר (סככ
 י.תופו סקדכ ס6לע ףכלמל ןוככ תוכר סר ףתוערכ וזוינטכ לוודסכ ורוסככ כמ
 0תיכורטמ 6סד יונ ןוסיקונסכ ינו ןופונ\תוסו ססדכ ופכתס6 6) 6מנו רסס רכנ
 ץוכו6 ןיסכז * ןומלענ ורוח סכמ פס לו תקנתס6 סלע 6מי06) סכלמ ןמ תקסרתס
 .רטס סיויק ןיכז ןוחכתסוו 6כוד ןמ 6כזתס6) ןוגכ יוקרו 6 ןונ ילו ס5כד רו
 + סתרסטו סורוסט סוץ סכילע תקרוו כקו * סכת6 רסטל סכו!ע רפכי סוס סויכיכ

 8 :רגנ פי לכל ,
 ₪ סכ6 יכרכ 50מ'סוו יכר ''ננ\ יעיבפס םדת) סי רסע

 טריקו 6זר יסדו 39 * רוימ 6ק ופמ סוו רטע סמ כס השמחכו
 סופרסכו 6כתו סופרסכו 6לטכ סופר6כ דסו דפ לכ 6תתל ןיכ ליעל ןיכ סת "סוס
 ססריפעב ספריסע מיו ןוכיס56רפו תסככמ רוטע וסס דיכעד סמ דומעו רעתס
 סלוד לוס לעו\וסס) = "גו תוכנ סט םול סכל ופקינ סזס םדמ רומעב 6ד לעו (מיימ
 וּט ) פוסס סוס 6כלמד ןוכרמ6 ןוענו סטקסו
 מב ס5סלפ 6נרדד גב סלעד שט (וסס ( | סוכ ס06ממת (6סד סלע ית6ד (מעו
 ז'ןכ) לתס לככו | + סויסככב כלמ כו: = רושעב רתס לכבו (פרתכ 6כלק בותו
 : 6כלמד וסוונע טייס ' 6ןס 6תונורטמד
 ס6עוכמ 6מות יסו * 6תורו6ל פרוע ןימוג סממפ ךכ ןובכ סלע יתסד סטנו סוס (וס
 סנמ דחו סנככ רטעתמ ןודכו וסכ כל 6סד סיכ יתכתטמ ןסכס ןורתר ףכמוכ
 600 סכ0 רוסכ ןידכורותסד סקכ יסדו סוס סולד סטפ חת - ס6טחו סעיכס
 6כלמד ןובכ ס6עוכמ ספות ו6) * ססטמש) 6רסכ65 ןוערת ןיפמפ סוכל ורוסנת0)
 6ד נעו ןוו5 .תוככ סכסרו 005 רותכר ספכ ס6עיכטמ תירי סרטעו\סכ6ד ומולסב
 ןיגוודומר .סמוסו סב 65 כמ תורי ןדכווורטעכ סכלמ רטעמר סמוו סוס ט(עיכסכ
 םתפ סדוסויככ סורספע |  השמחבו |: (יי'תדפכ )כ 6דלע\ 6רסכ
 ןופ6 6תלתר יע 6רשנ וס וטמרז6 ןוסלע ןכתמ ב ןכוכת - ררע ךלמ ימעככס עמסיו
 * סורמ תוכזכ רטכ ' ןרסל תוכזכ דוככ וככע * סממ תוכזכ ןק 'סורטו ןרס( סמל
 סוססס [5 סק) סכ ריטממ ינכס כותלד ספמ תוכזכ ןמ = > )ועל ןדופ6וס'כו

 *  ןמ



 נק - "רומא -

 ססרכ ןועב ןוע רט6 כוקכד רסס תוכוכ דוככ וככע *  סט 6ד סקול סומפס מ = =
 = תרטקב 6סד סעכמ ועכ ןפכ 6% סעבפ ןל0ל סול "תרטקס ןכע ססכו כיתכו וסת
 נוטק סוסו טוס ןונכע סעכט ככל לסיר ןרס6ד דועו 6דקכ ןרטקתמ ןוככע סעכט
 סתרגסד סרפסכו *ורקתק רפכ וסדו סוס 6סד סורמ תוכזכר03 + ןיכרקס תימב
 < סתמ ירק סרוטק 6נכו סו סומ רסכ וס ד "וגו סעד קופר ותוחס כנתתו
 /(רח0 רסכ תטעב 6תעט ףוססכו סדעל סומ סיס נו כיתכר רלכ קלתסס סורמ
 סנע ןורופק ווסד ןוכנע 6תס ת6קסדכ "56רטוד ןוסמע סוכמ סוסד קת
 "ןוסמע 6ריכר טכנע קל תססו ןומכע ןוכוש וקלקס6 ןרס6 תומ *וסכ 6יס תרטקתו

 "ו

 תפל ' סדקכ תיכתמ תחקליכט תוכס סורל תינע דיס וס רדלס סמ 6
 * קקנוד רסכ סד ר6כ * ןוסכענר0ב :9תומדקכ ווסד תומתו ןומו6 *+פדו תוכתמ
 רסו6ד ןינכ 075 ןרט6 סכז סמ ימפמ קפכו וכר רט 0 *  רסס סומכע ןו0 סוכסע
 ּק ְק * ודו ע וסנכ ןסכרכתקו 6דסכ וסלכל סמווו סמנולכ רוסק6 6וסנ סיכנעב רוס
 .6סד רסו תסנככ וס) ריטקנ ןריקו וככע 1 ןוסעע רומק טכמיכ סכק דכעד דסק חל
 ןונכ סמ  *פרכרמב 56רסו ולו סעכס וסנככו ןיפרסס 6קמכ רטקת0 סלוד ףככע
 וריק סמ ' סומו תעכסובטת תוכסכ (ד לעו וסכוכ 6תוכמיסמד לרפס וסלכד
 ביקוד סומרגססזק55 טכרכ יעכו "קותמ וורפוותכטווותדממ לכ כותכד ןובב
 6תוכמיסמד ס9ככ לבש ונס ןכס6 סיסקד ןיכס ןוכוט לכ פת " תוכמוסמד 035 תוחת
 יס דכו סנכר ססיקו סוסד דח 6ככע קלתס0 ןרט6 תומד רתכ *ןומכע ןו6 תוחת
 ביתכד סופקו לו 6 תועורנכ וסלכ וסוזחת6ו סימע רפס לכ וקלקס6 קלתס6
 ךימ וכעככס עשו) דומ ולרוונ 006וסרווורקת56- *ןר06 עוגוכ סדעס לכ ו6רוו
 טריות תומ) סיככפ ןוכי6 וסלתססד עמס י'ורתלס ךרד ?רסי סכוכ כנכס כסוו דרע
 כטוו דרע ךלמ יכעככס - ובר רמ6 | * סוכ ורז קת6 סיככע ןוכוס לכד 6כרכר
 ןיבכ בנכס ץרפכ כטוו קמע ורמ6 עמוסו רדטד ןינ3סמ ןומו6\תס דכוו6דו בגכס
 ומעככס עסיו סב יכר רט ףתומרחכ ןוסוגוק רכת 5 קנמעכ ףסד וסווככ רכתל
 רמו סיכ ביתכ ןעככ 690 = *סומכע ןומו6 וקנתססד רתכ סכס ורוומ סקיפ
 ננו סומרג קופסד [6מ 6כפול6 סכס "ןוקס) שו סודכע דכע ןעככ רה8
 כס וכממ בסוו 36רסוב ספלונ רסס ןודכע ידכענ דכע וסל וזקתס 6תוממוסמר
 לכ תוכוסכ וכסו %5רסוכ חרז 0 לכ ביתכ 6ד לעו סומרבכ 30רםוע ןודכע לטכ סוש
 [6מו 0תוכמיסמר כ תוחת ןווכסב וכסו 56רסוד סטידק סעזנו 9טרטמ וסיסד ןחמ
 603 - תופת .סימרב' קופונ וסכ בותו סל %רטיד סזודק 6סרסו סעזבט ותינד
 כותכ חכו "סטרכ6 דכע רועומ 6 6ד סמר ימז6מ ודוכןעככ ביתכ * תוממוסמדד
 תוחת ביתו ססרכ6כ טמטד ןויכנ ססרכ6) 66005 07 ןעככ סכזד ןונכ ןעככ רורס
 סיכ כיתכד 606 רוע לו סווטת6ד סייטנ סןססק  קפומ) סכז 9תוממיסמד 3
 (תוכמוסמד 6 'וחת כיתוור ן6פ לכד ורוופ ספ וסמ יו ךורכ 0ב מסווכיתכר כרב
 6)נמ סומטרג קיפ6ד ןפמו סס!ע סתכרכ ךרכתו ןומגעל יוככלו טיג וריי ןיפ6

 'נכמ וכמס כשו לרמיכ סתלוו כותכד יוככל\ סול קונג ןיסחל תוכמיסמד =
 תכמכ |

 ו ישב ו"



 יכ כיתכר :סוכ .ןירוטק
 ןכע דעעכו כונכו* סמ ססונע 'וו ןבע
 שנכע :סוס ד סמנו טסימפל ך)וס סת6
 סככע) ודסמ "וי סוכני סמנו נקכד ןרס6ז
 .תוס וניסו ןיככמ6 טמפ סועע לטכ נק
 סל ם67ןמעכו בותכר 6בפס סכנעו

 "רומא
  טס]כר (דקרסמ ממ ןח

 - אושיחמ יער
 ?דוקפ "דנו סיזיקעטפוננ> | תוכסב

 (ספוקול 60 סכסכ 2ם0ל * 7
 (תוממוסעד סורכ ןכקו '5רשוד סלוסת(ל ןיבב
 וסייכע טרפתס 6גלטקמ 607 ללכולוקל סלב
 סכסב ביתו 6תוממוסטל ןכב וסולל ן(ץ לכו
 <  *ןכסו 56לשוכ סרוטס לכ ביקכד לכמ'קו67 סב
 < עלומו ףתוכמיסעל 0ורָבוסּוסַק ן6מ *קוָכסכ

 לעת 67 לורו *  קוכסכ 6סי) "לטיל 6סרשו = יתופ ןוכו0ל וריסכמ \רטונ וס) רסכ 7
 6בכקמ 67 רעב ארוקפ = 'ועכןק סעכב וכר

 6קלוק יוקמל 6ד (מכרחו 6מוו לָכָב סככְרק , |
 ןכרכקס סלכ סמליסל פטרס יב נד ףתתלה ןיפבע סכלוסכ ןריס6 וסלכד ןיבכ ומכב 9תוודסב 5לכפ
 6קפופ וכס ספוצלד ןוסוכפכ טרטוד ףקוודסבו \לכלכקס לכ 6קלעות וסב קילל בעל סמלו ןיבב
 כסועב ןיסכרק ןיפ6 לכנ = 5לכטוב וסב ןלס(ק( ןקופפ .ןופ כוסד ןיעע שס ןוכוס לכ) ן6כרבצ

 * ןוסלק ןיעוסר ןוסי לבד וצ'ב ימכל סכ כ סיפר %קד ועופר ונט 607 ןומע "של ןכזש ןומו65 (סווע |
 :ןרלס6 וסלכ ישלע ינרטקמ ןנכוס לכ וליפל וקל סיפש ןוכינל סג םי6יבכל וו תוככב 07 ?ןמנ
 65כ 655 וכס 195 6נברק יכפקע ווס ןוספ .6עותול) "סעכו כ6ע +תתלד ןוכזס לכ ללכסיל ןימיסר
 (מורוד סוססכ .[ומסתיד ןוכרס6 ןורטסד .ץס!לכ6 וספכל 6כווע םוכפ יסיסובלקתמו קילס סכקפ
 סוקלוח ןומולל ל5כטוד <עשכ (עע תול 6סד 5תתו 9ליע ןועדבוד ןוס5ד ןוטיסכ ןורלספיו ונמבל
 ורעפויחתפ ןוסלע ןיסולכללכו = - תופו "קדכ ףפת) 5יע ס5קד 5רקי קלתספו סכקל טימדענ

 *כע "ןרזכ לפ5יממ 56 ךטעכימו |
 ירטתס וכ לע פרק וס "גו ךורועכ רספ ךי יתרכו ו רקס סכ סתפ רוע)5 יבר

 יסככע 6ד למ ךל ותרכז 35* רםוד ןוסמע 0רבדמכ 6016 תוסד 6תעסכ
 ףךותונומכ תסס6 = * ךלע ורוסכו ךוע ורטקתסד ןמכפס שעקכ 6)טכד ןרספל
 סטיסכת ידפתר סנככ ךי ומיקתסנ ך) ורטעסו ( ךכ ומלכתפ6 וסלכו (פ ) ל מ כתססד
 = םותו םכרכל פתעסכ חת "סעורז 03 ץרסכ רכדקכ ורחל ךתכ) ןיגכ סל כלו
 סטעחו ססרכז) 5נוענמ סונע ספדג 6סרפ 6תסיכס 0 תומיסמד לכ 07 0רודקב
 ץווקדכ ססמסו ססרכ6 6כסוכר רט = יסומע ןוסורנרו ןיונפ ןוכרס סייקודב
 םיתכ סומו תפכמ *סיעו תעכמ וכטת תכסכרטס סועע ןוסורודמ ןויו 6235 דודנ
 ועכו גו סופָסס ת6 וו ססע סומו תסס וכ כותכ ד סמוונכ "סומו סעכמכ 0%)
 < "ב רמ(6נ- סיטע ןוירסד ןו50 ןיזיפססכ ןורוסכ ןופכסכ מוינ מו )כב ודסנ סכרב
 <" וכםו רתכנו וכטת 6תומדקכ תכסכ ומטו רתבלורמו תעבט ובטת תכסב כיתכ 6
 (כוכווס כרר 0 יב וזופטוסנ ס5מדק * סמלעובככ סכויכת -וזופמו6) ספמדק 0
 = | .ןיזופסוסנ ןמוכ רמפנ 1סבלט סכנסר 'קתפ לע סי6קוורח סוס כוס) !ויעסוס דכ כ
 < 'ץופנע ןוויפסוס ובות וכשת תכסכ רעולו ךרבמו יסולגר 'עסיסקו 6ר'תפ רדסמ
 = .(כקלוח סכו רמו ודסנ וודי (יקפ6 6פ) סוס וכות תוממיסמוזופטוס וכות * ובית
 = ןפמד 5מנטוככנ בווכת + ביתי סוסו לגו ועלו למ וכ כיתכר 36רסוד ןוטקנוק ץכז
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 'דכ ₪ = רומא =
 / כ וקחמל ןוויפטוס בקמ 'תוכמיסמד 050ב ביתו 6מידק 6מלכ סקסי תוסד
 ןיזיפמו6 ןוכופד נוקד ןובכ טמ יכככמנודממנ ועב דכעו "וכפר סנולעבו סלע
 וסע ןוכ 6 ןיויכטו 6 ןגלהו סתונמוסטד (יד 005כ בותוד 6)סְס) וס יכככמל ןימזד

 סח ת6 כחלק 56 ירמסו סיכוני וסלכ ןוסקלוה ןוכ כיסי 6:סקוכמ סמיופסוס = +
 יתרזו בותכ סולע סבקד 193\ וס סומיד ןוקתד רותפ 6וססד סכקט "'גו.ןוע ער
 יוופס)0ןו567 תעסכ םג רכ וססכ סיל וו) * ינק סל\סכימק טרפ'וגו סכוכפ לע םרכ
 תמרפכ בי6ק סו יומנו לכ ססרבס סכ0 יכררעסו * שרותפמ ימיוק תוכמוסמ
 לודל) םווקידכ רסלכל\ סול ןיכמזמד תמס ירותפןו) סכמת)) ןיויפסו6 סכמו ןיקרוס
 סימנ6ס 30 לעמ לכ ורוב יירקו 6רותכ בילק טרכ 5 וס קנוק ןונ ןוכסו לג 6כנל
 כקעי "רבקת סועמה ןטכורמ6יקסנו = *סורתכ6 ןיקנס וסלכו 0360 סיעסרס
 ססנכ יקומ תומקנס לכ ימורמס םייקודכ לכרססו * סכסיקק תלכס ךתפרמס

 לככ תסרו ףוגיו כימוס תרטעכ וסונ כיתכד יוכוד כופטלורמס סכנמ דוד -סוקמונ>כ =
 ןילו דו 6עכ סו סופטו6 סו דוכעתלו לכככ 50מ ודה ןיגב וריומ סקיסמ תמו
 סונע ןדקס מנע ןיסד 6כלמ'דודד ןימוו סרטע ןוכיסכו סקנ)ק סוג בסו 60 סול
 סכמ6 6 סתירוס ככ רועלס 'ר רמס .* !ככמ ךותו טיב סול םיפטסד םכ רכ סוסי
 םימי6 סקול )= :רגוגדו תנתתכ םו9 ביתכד לוכוד סמכ ס)סירוקי םכ רכד סומע
 ןיוופסוסד נכד ספור סיככסמ) ןת6 רלתסיד מו חתיתדקכ ווורסו עבמסוו6
 "ו לע בכטתת 10 סולעורק םסרכ0ו סימפ ילק סכק ןו) יורו ןיזיכטוסמ ולח ילו לוס
 כלל דולס ןועמס וכר רמס - חלבי 6 ךילע רטוו ככ לכ סלע רסק קקכו "רע
 בעסק ןוסנילכ6 = ודקפתס דודד וודוכ כנשק ןיכרקו 6כלמל ןכוו לכד ןיבכ 6
 ףרופרקמכ עקסווס רמק כקעו "וגו ותוככרטועו ןוס "לר ועהו סוסי ץרסכ רוכב
 רבו מכ לכ רקס סכלמדוד  *'רגו עוכטסו לימק"ו ךקכו ורמ6סווקיל5ר5ס "רג
 50 לכל וכוד מכ רכד סיקלוק כו רפת 99 עיכו\ לכ לע סוס סל 22 03 ךומע
 י רבו קידכ ס)כ ךוועו בות וסוילע ותסד "קלטו ןיד 6מעכ יוקידכד ןוסיקנוח -

 00745 - אנמיהמ איער = מרס ווכ-סככ םתהק | ו
 6מו 6\סככ כלול לוטומ 7 אדוקפ לכ םקפ סר *'גו 4 |

 6ןק 603 = סולל .ןוכיו .ןומילכ ווקרני .ויתסרכ ילובכפ ימסכ רכס
 מ ליטכ סכקל סעכ טיולכפ הולקו מו לבטיקול סדס ד ימטכ 6רקנס ל יות 6

 לכסו כס ₪ :ןוסכ ילמוןומו\ ומסב 5כסיל 57% םרכיו ?תכד מסכ סול ירק סכקל ְי

 = 87. ' סו .ןפלקנ ןוסקלוק) סכקל סול ילטכ סיממכ ירקסה דועו 1מ%5ב סד50 6
 (מקנוק ףור וסוסד סובד יונ כנמל 6ןכ פוס = סמנעב (נודו וטוסק .קיפסד+ 6תעממ
 ז בע * לעתל סו סל 5:קת 690יד50 בותכד  סודל6 ירו

 ' : סילל6 (רכוו כותכל סווטכ סול רק =
 (עמכ וכתומרכ וכמל:ב סר סמעכ סועכד ץמומיק\פ 6 רופשו ות3:כ 0700 ת6.

 "קפכ 6כקומו רכדע סדסו תומדו סלככ וסיינרתד .סגוווכ 6וסךכו * רמת6 סגווודי <
 שגוווד (קעטכר סכקכטס כמ סמלםד סרפסכ * וענככסדלס תס סיד סרכונ
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 < = .םעויקו'מלומכ "קיס עומר םג רכד פונרפכ (כקויד דפ סכק רדמ לתת תכת6
 = (מנוכדח סיסיר לע םכ רכ מח יופעל סכיעכ וסר םוסית6 50 סגווו סוסס לע
 ( טייק דעו 6פ ) סעיוקד דעו טכ רכ ירכתס'תנוכ סוססכו שכ רכד'פוכרפכ סמיפר
 6רכוו 00 םכ רכ ורכת 0 03 ןו\ת חכתסויו סוטור בע סור מ סי רקסד וכ וס
 (נססכ קפכ דכי \ענ םופכד דע סומכקל ןןודו 6 95 סוס וניכככ סלט 0 סיד
 .שלועפמ סו סל3ו0סו | * טיס ךלסתו סכ5כ ךס לססלווס סככ סוססכ יכרפ3
 6מודק (כנמ יממ ןקתתס"0חורו מור לכוסוירתסמ ןיספכ ןיחוה ןוכופד סתעסב
 יס ןקיפכ רקי 6כוקת ססקויד פוססעו * 6מגעופסב סי6קד ףפוכרפכ רקי ינוקתכ
 כ תילו חכתט6 סגוווד סתעסב (מלע יססב תווידקסו סחור) ספתונת 0713
 רתסמו סטידק סננ וסט ןימידק 36רש לכ6 | * וסויוונכ ס55 סבתמ0 607 0מלפב
 (תוכססמל -- ןווכ ןוכוו ןמוסמ סככ ועעלו | *וסויווגכ חכתש6 סמידק
 6מלוככ סיני מל5 סכרעת ל םבו6כ סי3 יעסול 05 .0ד לעו = * וסוינוגכ תכתש6

 : ₪20סמ פסו 6טודק וסל ןוגכ סרו סדוכע ודכועל
 :ןווופסוס ןומזד 6כ3מכ דע "וכו סרו סדוכע ידכוע ןימענ רש ןיכס< יזחאת

 סופולמס פלו" סמוט5כ סרומ .דומע כר ףד כקעו וקח קפרפב כיתכ רטפטס
 סוקעכ קכ סרוס "ופלוב יתלנט \ימלע סמב בכ סרוס < סט כותבס ןוכל קתעסכ בועכס ןיכ יתפנפ
 6רסימ לכסכ דכ לדו ברע ןתו וע 55 סרוס : 5בידונפכמ סודו סיקעכ וכ סרושי עורב מול ודע
 1 סרוס = : לוח סוכ'ס סרוס כ דוזע + ןוירכ ותסכפ * ןודכוע'סל סרזס ' (רוסככ ןקתתס סו35)
 < = 6רפסכ שד ןוטסלס סוו סוג 6כיכק לצו ורוקפ רז סרושי ווקופע ףל * תוכס ןע ףבעו וכוס ויפרבל
 / ספ : ןוריע דיכע לו ןוכיפל 5מוסב 6 ספי 6לכ ךכ ןונכ 626 כ סלוט * 6וס לופס 7
 70 : 7 603 67 33 (לכ 9705 סלוס = "שרוב 33 כקעו טכ סכוט 87 פריכפ ןכ סלוס ןירת 33 נד
 < 7 טכרבל וסיספו 5כו5 נילכר 93 ס) סכוש = "סוכ סכתמ6 60 סור לב ופסבד בע 53 15 סכופ
 ףופכו * 8לעסכ .גולתס דעו ריפס 0פכו סס * 6עומ 59 כיס 65 וסויממ 93 15 סרוט * !סווממ יחפב

 ןיויפטו5 דע"וכוסויב בופכ יכסנמ רעסעס
 סיליד 6תוולקינדופלכ סנס סכנממ ד סמו 90 סכ) סיסת תרנעייטסס | םויב

 טונכוסיככ לכ וסכ ולדתס6 *  ןיוופטוס ןומול 6כ5מ5 \תמ *36רסוב וסב
 פע ןוככרק ןוקכרקו ןיויפסוסכוסלכ ףכנדת 6 ןופסו 06 ן6כ דע סכנמ רו רתבל
 מומטס סויכ דטס דק סמוי \ילחכ ןוקסו 656 ססנסו ןסכמ "סמו בככ ןימע רסס
 ותכתסמ (כלוכ תוכמוסמ יויפסוס לב ס וכוילע ןוכברק :כרסל סכל "סכ) סושת תרכע
 תרכע בותכ סה לעו ןסכתטמו סימע יפבכתו ןוסלכ כלמר 6תוודסד סשויבו סרודת
 < עו סימע [6דח'ויפסוס ןמוס לכו תוודקנ טיר וס עו סמו 60 * וטיככ ומוגרת
 : ר0פתס ךכ רפס שרשי סת6ידכע ינ ריו ביתכו ךומכ יל שרטו ךורש6 כותכ ףד
 = .סומקופ 0 רועל6יכררט6 'וגורוסמ) תיתכרו תו ןטפךמ< = ןזרב*ת

 ןיכונוכ וסנכ 006 םידעומ תסרפ 67 ספרפ סכק ךימסס לכס |
 ן5כרכתמ טרשיד וסוידי נעו רמת (סו סע תוכר חסמ קלד05 ןומימוכ וסלכ ןיסע-
 %תוולק 2 טו תרטקו |ץש כיתכל סומקוטד סלכ ןיטופוכ וקילדו ץיפתתו ןיסיע
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 "הק | רומא =
 טו (לכ לכ ומס * סוקידכ ולגו ליב ופתסחתפ (כ6  יבר = "ןיסתתו על
 סל רסכ0נ) סול ידקעל ועכ סלקכ 6ס7 סוטקנ6) כ סממשכ) סלינכ ליסטע סע

 סגנ םותכד ונס סכקד וודס (וססד ןינכ סוןוע סוודקכ טכ רכ סכתטס!ץיפכ6 |
 ומחרו ןייפכת 6 ןוטוד דכ לוכ וחשמ -סנמ דח וכו ספ קכ וב סמווכוב -וכ סקמסכ]
 ןורק6ד סדחכ ןפכרכתמ דנו רידכ'תכ יקידכ לוגו ןודכ ימחר ורעתמ דכעורעתמ
 פכ ונוכרסו .*וסנכ ןיקנענ דחו ןומנעל ןסכרבתו ןוכס סד רתסד סמכ סיקודב
 סדכוע 6יעכ סנד רמ6ד ןסמ חת = *וסכ 0רטקתכ ףעוממיסמימכ ןו/5* כל ירשו
 סתמרפו חכו6 כס סו  *סוסור חכית וסכ ללק רכעןינ וכ פסל ןיממ \ס כב
 :ססכו כל משו תרטקו ןמס ביפכד ןיגכ סדקכ ןיפבוכ תרטקו סומונוב וקלל6 ד
 סקדכ ףדחכ סתורטקתסו סנשמ סתוודסו ליעל ףתוקנד סכתמס 67 פדכועבו
 רעתס סתתלה חכומ סדוסו יכר רט 0 = סלעלד סדכוע רעתס 0תתלד סדכועכו תוסו
 * סלועל דכוע רעת 0 סתתלד 6דכועב סר ןסכ רעתס תלה ןסכ "6300 קכומ
 בנע תכסל תשרקו בותכ חכו רג סור רמק סקרוסכונופ ווס קחנייכרויסוו ובר
 סמ רכד .רכדוךכפק סומממ לכס -ריפס ךוכרד תוטעמ ותדככו"וגו דככמ ו םודקמ
 יפכד סלמו סמ ךל .תולד (וס ('תועירב יסדו ל 6 > תכספ סוס סתועורגיסמו וס
 םוסס סוס :6ע) * רקס סלמ רעת(ו סלועמ סקסו 5 ס5 ,תומד םכ רכד סיעופול
 .ףוס (תועורב 6מידק 6ץויכ לוס רעת6 דכו * לוחד ןומוי ןומו6מ סליעכ לוח ורד
 סוס סמ ןניד סגווו ססרפסנ ועכד וס ןסז סונע ינסס 566 ,קסככו סכקו6דו
 :6מ רתומ רוסרס ךכ ןוגכ יו ע סוירמ (לויזחתס לכ סדק 6קיתע * סכס נוח יעכל
 רתכל5כ6 *קולס 69 697 סיכמ דיכעתס לויד דוכע 95 רוסרסד ןינכ מעט
 נוט סןונסו ןועיקרו ןוריוס עקכו 690 ריכעת 6 סמל וסט סימופמ סלמ קיפסל
 סימופמ סמיד סנמ קופסה [6מו *  כותכ ךיפמ 6ו:ממ לד 5עו סרח6 סנו רעת(
 ןרטעתמו ססנע כל וטודל ורעת סו סלע קופסו לק סוכמ דיכעת .תורוסד סלל
 *= סמ סכעממ סו (וסיכסיקדו36 *  6תתו סלע + תוורס סכתט6 ןודכו סיסירב
 657 מיתו6 = >(010 תבס) סקועורב דיכע סתכמכ סתונעתב ירססד מב
 .תכמד 6תוודק 6 וגס סימכועו סיכמ לוטכ תוממיסמד יתדועס (ס (תיעירב ךובע
 ןיבכ .ומנע יככ לכמ סלע5מ סילע ןפבש6ד 6וס דד סכעמס (ד סל ל סיסוכמ לוטב
 ףתוכמ'סמ לכד .סתוודה ןונודס לכד סתוודק (תתו סלועב סוס 6תוודק מו 67
 סוודק סול תול שכ רכיססו * <עוו וססכ ןיקייכ סכסיגד סיעסר ופיפ6ו קכתשס וב
 סויכנפד סימס סמ סילע ןי5סס וסלכ .* ןוסתתו ןוס'ע לכמ (ד "יוכסו סחווכ סול תיל
 6רענכ י5ס חכתס6ו 6מוגו6סכ ונגת6 (מודק סקיתעד (תעסכו *סרעככ סוס
 ומכתס6 יפן סינע ורו\ת6ה ןיכיד ירוגלכ וערי תס ןודכו סימק 'יזקו 6קלס סותולכ

 ורוח לכ סיימגת6 (קיתעד ףתעמבה ןינכ ערק מכ וכל סונע וכלל סכוד יפכ |
 וכוד רזב ול ןועריק ןכורת 6ד לעו = 0כ'מד 0ו)סכ סילגתסד ןיגכ סכתמ6 וליק לכו
 ורתכ ןועכס ןומו6 לכ סו'ע ומכססד ב: 690 טכש סועבס ן6מ = סכמ סיעכמ לש
 וכס) \ םכ רכ) סו) ליטכ סיד סקיתעד ןוגכ ערק 6 לכ וסב יזחת6 לוס כמ
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 רומא

 לוגו סירכ) וס לוכעד 6כל) = *6תכטל סול)ב 0מלחב סילע ירעתוו דכ יל
 טופת םונע סוס דק םנ רכו ןסדמ ווס 6מיע לכ לנד 6 ו0סכ לכ לעסוולס
 יונוע ףקו = *רובוסיסל סמכ |פדח מע לכ נוק .סתוודקל סככמ 6תס * סרנה
 ורכד .סנוכסכ|6דס 6ונע ככ לכ סמו רוס *בו:ע 6רלוקכ םוכת כ רכ 0וסס מק
 וס ךכ (יוכטקמ 6פ ) סירלוקמ סימור מו סיל יקפכו דיפ דימ * 6רכוקכ סיפת דו
 ףתעטכ" 6רלוקכ טפתס6סו בומע וסוסו ןפדמ 6מ5טכ סתכסכ ףתוכעתביר טד
 ומוכס6ה בט סרנוקכ שיפת םכ רכ יסס סכתטלו סמוי 6סכ וומגת ס טוד 'קיתעד
 תי6 סר 'מויב כיד סינע רסס סנו ערקתס סלכ ןרויסד ןיכט ןיעכמ ןוכיס ככ ולע
 6 6נוח סיכ חכתט0 )ד סוי ךל תונד תכמ שכ סמוי סוססכ סי ערק וטר סיכ
 5כ5  סוכוד ערקד דע מוש וס קונס 6 סמוי 6וססכ מקד סתיכעתבירסמד

 קוד רקס סמויכ 03 טממ מו סוססכ ךכ ןיגכ * תכסד סמויכ סנס ועכסד
 סל סומויכ ערוס 037 דוכע סימווכ ערוסד סמ סמוי לכ * רקס 6מוו לע מול וטר
 כד כ'גכ\ * 6רפס סמוי ד מוות סול סקלס) שיכ65 סונ ועב) 60 67 לע * דיבע
 סימנסכ סינע ירעתמ לכגמנ וסל יוק קו * סרחס וי סוורכד )ו ןכיכת ומויכ סוג
 6מנחכ סול ועדוסוסל) סינעירעתמ )ד טכרכ סוססל יונימקכר 0לע עבתמ) ןיבכ
 ןיגכ דקכו לכ ער דקפי לכ ביתכו \ -כותכ ער ךרוע 65 ךכ וכיגכו עו ורק סל
 רכדו וסט ך5פס (ומממ כותכר ןווכ -ךכפס סונממ כיתכ ישו וכררמ6 "ער וסוסד
 עטסמ סנטר 6רורכ סוס ךכ ופדו סול ללמיו תוסו 6קדכ סנמ רזגוד דע 655 רבד
 רמסיו תכ וסוינעותסד 6מלעכו ןוד ססלפכ \רמו ןוכוק ןוסכז "רכה רכדו ביתכד

 : עומומכ סס) וסונ ורקמו 53 סוככ סמס יעע ךפ
 קפכ רמ6 סדוסו וכר סנוו'ונוורכמ שי ןכ סוסו תיל(רטיסס ןכ | אשל

 "תנכמוסמד (ננכמ קפכ 6לכר סלנכמ ןקפכד לרשד 6ק)קד סנלכמ
 סומק סיפ 6יולב 4וסל 6ערזד 6מסוזמ ותסד ןפמ לכ סנפולול ןסכמ .סכקמכ וככוו
 י לרסוד 6)נככ לקלופ סול ילד סוכ תוסד 6מוכ (קלוקד 6מסוו סו) סורג 6 לכ

 סודנ6 דוככ ."רכד רוק :טוכלק ה
 ןינמ סיולגתס3 ורסמתס 607 ןומותס ןונט ססלבל םכ רכ) ומר תילד רכד רתסס
 רת6 6וסס דע עכמל לוכ 65 * קגתע ססכ רנו עכסל לוכ6) 6 ןימו\ קותע ןו) סכמד
 :פוכ 3 רסס רכר יידו קותע ססכמל קיתע ססכמלו דכעו ריתי 0! וסר טי3 תוסד
 תוסו %קדכ 6תוכליסמ פרסכ ךסולכ ןוניכטו ןוסר6 ןיעדוד 6וירכק ןוכוס סעכמל
 ןוס)כ %סד ןוכרח6 ןורדמ קותע ססכמלו = *סינגכ ירפס ןועמסוכרד סרד ןובר
 רמ6 תסד סמכ קיתע ססכמל 606 וסיוווגב ןולמ סוונבתסנו טכמלנ לכל ןוזסהס 03
 סורכס) 36 םכ רכ סוס ןועמס יכרד וומויכ = *ךרסכ תל 6וטחל ךיפ ת6 ;תת 5
 י/מווכ = ינו ךופ 6 ןתת %0 ורמ6 ווס כיכטד רתב ךירכד וריסיו ךיפ חתפ

 /69ו ומבמבמ (וורכסד קיתע ססכמלו בוכטד רתכ סעכסל וכ0)
 ןוונגת(ד ןונמ ןוכוסב סעבס) לוכ6) רחש רכד * ןולמכ ומווק

 :ןיופסתפרונמ ןוניסכקותע ססכמנ) = =
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 פוליו



 וק ףומא
 ו6דו בוקו) רמ6 סכס ר בוסוו וסמ סמס ת6 תו סרטוס סס(סןכ ף 5
 קימומס 2 סמו ו סמ בוקס ותנדב רוס בוקוו לכ בוק ו
 רמ6  יסומ6ד עס כוקכ סוקווכותכד ןווכ סומסד סיס סותס ןסכ דע ורכד תב
 ס6מסלו ןפכמ ס0ג5 סכיסר6 63 תנעב 6עויס 6פודק (מוטומד ופל\0 סכ0 ובר

 ןוסתור פת וס ופד לקח ודכהקמ ןוכ ןוסו6ד סוורכק) 656 שד סע ביסות
 תילסרסיס ןכ סנפשכ ונכיו כותכוופ סת "וערי לד ןוכוסל סלל ןוות6ד ןמיפד
 סנעכ סוכסל = * 6רח( וקכיס רכ ד לכ6 ףכמיקוק 50 רק יס ו56רםוס פי
 סלמ עדוו 6תיכל בת סוניפ תובגפכ סע ססרבמ סוטס 0תסד ןווכו + סוס תימונמד
 * וטרטוס םיס ורק6נ ספ דינו רסק וקכיס 9טכו * סנע סית6 63 טכמ םרפתס
 סטודק 0מס 6כס ועכ 0קו0מ 0דחכ כס ונכוס ןוכוס וס * תו סרטיס ןכ סרחסו
 דוק * סטטק נט סימ6מ סלט רע ולסרפוס סוס 96 * סוד שס ל)ק5מ0)
 כוונו פילק פעמד סלטכ סלמד זר יתפדכ רוס כוקיו ץלכ "טרפיס ספסס]כ כוקי)
 סמר רו מתס 6 ודטקמל) סוד מס כוקכ סולד כוקכ סוס דו מ לע'לגפל
 רמת דעו סל ןויסכמו סלע ןועדוד סווקודנד ןוסקלוח סלכז תפסכמ סט( ךרד ןכ
 ככ ןורטס ןורתכ כיד סכקוכ סוס ססרקכ'ס לגת ל רקס דוסו ךער ת0 כור ךכור
 ויכסו ומס םופכותכ סר לע ללקמס ת6 סנוסי 6סקקכ תמקבו 6כלמד .ןימווו 05טכ
 :ותסד סמלעכו ןוד 6מלעכ %6רטו ןמו6 ןיסכזו 550) סידק6 6ק0ד ולופד , רות
 סדוסו כ *6טפ ססכו וידט לקו יכ שו סוס רט סל רכדת רש מכ או

 ךכל סתס ווד מסד ןוגכוכוקכ וודס ללקויכ 235 סוול 60 רמס
 לק וס סורטס ןמ קס יס סילול לקד ןקע ודל סוס ן6ק ןכועדו 0 סיד טק כו
 ןויכו סנמ רעתי 6% וס רוטג קודכ!פיסוווכר רקס" 9מנע ורברמ ול ףוכככ ןמ
 ילתס סלל וסי6ד ןונכ 6ד לע תומו )ו סיכ קורדז 0 תוכוע ןכוטוופ ד סמ רעד
 6תפס דע סוסד ודל ןעטמל לוכו וד56 רקפוסד ססכ כטל סול ןיסד רעל סדוסי כר
 19536 = * סלע ףתוכמוסמ ונכדנ 6כרד 0 9תמסו ילכלכ סירתכ6 כט 7
 'תוכמיסמ סוס 6דד ןובכיפסכ ןעטמל סמ תו) י6ס 6מכ סו כיקכו י\ס ודור[
 ספ6ס ןכ כוקונ ל ( כפל 90 קזנ לקס ד םודק קמד ת0) 6 לכד
 סנמקוסד סעכ 00 006 סמל ןכ כוקינכמ 6 קחכווכר לוו סמש 0 תוטרפיס
 תופולסד ס!עכד סורכרמ6 סדוסייכר "סוס תומונטד סעכומסרטיס מופס 06
 סוס וכ וכו סימיסמ ספט סול רמסו דפכ ונכ ופכווכר רח ס+ סוס 0ר6 ותכסמ
 6מידק 6מטכ לסל רמוס סתסומגרסלס כיתכ ומקוסד סמכ 6פודק מסכטקתסד
 תיטרטיס סמ(ס ןכ כוקיוכיתכד סוס סדו סונכקל סל טימוס שד סא סל ליטק
 ליטקד לע סטמד סוכנל סטמד ןוגכ 1600 ' ספט 36 ותוס 1סיכונ ללקינסטס תס
 ןסוחוכו) לוע סטמ 6מפד ןויכ סמע 56 תו וסיכינ ךכ ןוגכ 6סודק מכ יסוכסל
 )טק סמכווידפס לקו וכש5 | שיא | *סממד דוב פכ סרכו כו סלב
 6ל) רו 50 ךכ סוסו 9 -ומ עממת סס 50רטו ךכ סלועסוימע עקמ חתפ קנו יכר
 *ךככ 905 סוחתטת ףלו וסע רו 30-ףפ סוסי 6 כיתכד ןווכ = *ךככ 365 סוקתפת

 ₪6 - רן 4 כ דו |



 רומא :

 .(רכתתס) ות6ד 9% לכד "ערס רנוכ םכ רכ לועוי ד רככ ₪ סומתטת 78
 :וקבתפ ע סרכע(כ ותס רומ סוונכ כ רכ רכסתס רכ 0סד סינגכ יבמ רז 30 טיב
 ןרמ6 ןוועטל דנסמל רתכל ותסו 6שודק 6מד 6תוממיסמ לע 6רבע )ית 6 תורו
 ד לענ = > סוס 67 םכ רכד 0מוכ 6תוממוסמו רכב 39 סוסתסה לו ביתכ סר לעו
 ןוכול סונע סירסד 6מוכ 6תוכמוסמ סוססל כיול 6וסד ןעטלל ליכוד וודס לקו וכ
 תומ'וו סמ כקו לכ6 סטפ כו ד לעו 103 ו6 טנטקו6 יממ ןכועדו 05 ןכלו
 606 = * סוניעכמ סטפ חלסכו\6טק 6ש0ו+0מ6 וכסוס סדוסויכר רמ6 | ' תמוו
 | וודס לקו וכ רמ6 ?ויחוכר = * םורפ 6)\ סתס ףכמוקו6ד סמכ וד30 רט5ד ןובכ
 (כס 6סד תמוז תומ ו: סש כקוכו לכס *ו6טמ 6סכו יסדו 6ס) שרופ לו סתכ

 ופדו יסע יכר רמ6 = = נכ סונע ןעטמל ומר סו3 תיכו כד תוכמוסמ סוילת
 6ריעז דפ ת%כ וסלכ ןימנע ןומיוק 6ד לעו סתתו יסלפד סתוכמוספ 67 6תוממוסמ
 ןו9 ןוריטק ןיפ6 ןוות6 ןניכת 6ד נעו ןיפוסכד ןומנע ןככר סכרו ןיפ30 655 ןוולת
 ורטקת סו וקונתס סו תו קש לככןוולת .(יעבע 9ם ) ןופנע ןכבר 536 סככ סב
 וסכ 6תורול ןופתתו ןוסנע וקכדת6 6לד סמ וסכ סותסו (יונגתסו 6תוכמוסקכ
 וכרד סרמס6 יתרמס כותכ סד לעו דק סומטו סוס ותסד סמלעו ןיד 6מלע סוונת
 חתפ סיחזח יבר = -ךרטכ ת6 סומחל ךיפ ת6 ןתת 5ל ביתכו" ינוסלכ 5ןטמ
 * פכווס ךוטמכ סוסו 5 טו ס6 סעסכ ס0 סרוו סרו 5 ?קסי לכם יכ דו וכ עבת 3
 שטודק כנר 6רקו סלע וזפתסד ןיגכ 6מלע ירוט רפפכ רוט וסי6ד יכוסר רוט סמ
 סע) = = פ5 5 כלל בורקד ןפש סרוו סרי 15לקםו לקם יכ די וכ עגת 05 ביתכ
 סתס דו וכ ענת 69 פכונופדכ רקו פר6 דו סיכ טיטו6ל טכ רכ :יכיד ומיפד רוט
 סויר = ןכט לכ 65 סכנמ וכל קכלק פרסכ סולו טוסנסד ן6מ"רקו חרסכ ולופסנ
 למוע סת6 רמ6 .סוקמס וכ ךולגר לעט ךילעכ לט סונס כרת 56 רמו חתפ
 ס6פוע .6םילק .6רסיז לונותסל סמנו ןמד סממ סמלו = * 6וס שלק תמר ונע

 ו5דכ תכס 05 ן9כ דע סע סולרט6  :סונס כרקת 6 .סיכ בוקכ סיכמ ורעס
 סיתכ ספודקכ וליפדכ בירק סוסד ךכ סט סמו = = ךינעכ לשירקיכ 60קתססב
 במס 0ב6 0 -סמכו סעכ קס לע כל יכב) 6כלק חרסכ בירק 6 * וכס סב
 ןוכוסכ וערי וס סירכמכ לרסו ונס דכוזפ 6 "וסט 6ץכו ווד56 59קי וכ םיס 6
 ןווכ + וסויממ ינדוסלכ 0%תר סו) סוס דחו דח לכו ןימע ר6פ נע ןכמממד מנע וכרכר
 וכנ) וכירקווסווכמ וסרתת 6 סיכפלופל סכק ןול בירקו תוממיסמד 'רסקב ורפקתסד
 ספרכוכ טפ)ופד גס ווד )לקו יכ סוס םו6כותכ ךכ ןינכו סיד ספלע 'תומקוסמ
 ו6טק 6םסוןופ וזכמו טוינד ןסמ 6מלע סרכרנ %סוומ ומ תודוקפ כ0ד ןגוכ סוס
 תומ ג סס כסוכו 356 = "(מלע וככ ןורכדמו ןינזס) ןומויק יתוסרכ סל ודו
 יותסד תלעב תווי ןיד 6מלעכ תומיתמוו תומ 030 ולס סוכ וסטח 6פכוו65 תמוו
 3כ6 וס ריס%ו תודיקפ ףכ6ד וזפף) ווכמ וריידכוע יזכסד ןיגכ \"וטמ כו 5
 ווק 'רו 0כס'רו רועל6 ר סומע סוסו 60 לוו0 סוס של" וסכ בווחת6 0 סתומ
 רט ףוופ וגל וופטקכ וסוו ר סרקסופ ייעד ונקוט דחל וטק סדוסי יכרו יסוו כר

 (רטוק
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 וק 4 רומא
 .6תלעד סטסומטרכ ריס6 ןועמ ר סוכ רמ6-סוכמ 65 סולו שיומד וטסוסל לרטוק
 6רינ רמו חתפ "טוט ודכנע ןומופ םפו סכקל 6םמסמ לכנק 6נסכקנ רוסו סוס
 סיד ריו ייחיכט ססנע סרטסקדוםומיככ דפ כוט סנסו קטע רסס לכ תל סוד 6
 וכח ןוזחתסד ןוכוס ו)ופסו סוטותיו סיכרקפו סוטפס וניפס סת ססע רסס לכ תס
 05 6קכ וככו 6פלע ורכרמ (מלע וסקס גסלכ דפ בוט סכסו בותכ וסלככ סמלע
 ןכ 600009 316 67 יסדנזת רומפוסוומק קרש לוס דק ומס )10 ווסר דע ' יעדו
 (ןככ (פ) ןוטס קרוקד 0רטיקכ סעפ דפכ רטקו וסייע (גוופ נסה טסל (םיכ
 ךירכ ןועמס יכר רמי 6קרסכ ןוביכס וסופורתל ןול מפ ןוטמ דכ ' ותומו דסב דס
 == לכתסו וס 36 סומעוקכ וסו6 דכיפסכ לכתס פד ןסמ לכ 0סד ססוכ ןל וחרד'כמסר
 ענכו .סער ךו36 סכוחת 6ל סוע סרק סולסב כרקו +6 עכ 167 בוזקמו 6 םס רכב
 סע לככ .6בלק 6גסכ5 ןג תילו סילוד + תוחילט) ס5ק דוכע לכו ךלספכ ברקו 5
 יךוסעמ לכ"יוךודגי כיתכו "ןיסעמ )כ לעוימקרו לכ וו כוט ביתכ 6ד לעו רבע וסיסד
 סרטו תסככ סכיבק סכ + סיקמעס תכסופ ןורמס ת)ככס מס חתפןועקס | יבר
 וכ תכקתש ןוכמזמ ןוקכס סמכו רודת סול תפכממ סיסוס) חכממ סכקד סכק ומקס
 כיתבד ספכ ספודק 6קליחד סכדעכ ןדוססד לרמיד ןוסק)וח ססכז 'רודת כנמל
 ופיוקד ת:נכמ רקד וכ 5ד ןורפס תננכמ וכ * וקלחכ לכס כןועו מע "יו כח וכ
 * סלע סכלמכ סו כשמו תרטכ ףוסד ןורסס = *פעטנת0) תכנב וכד וריפסב
 6עוכמ 'קומע נכד ויחס מ 6קתמ 05 ףויעכד ןורשס תנככמ יכס"ןורמס תלככמ 6
 תכזוס "סנכר 9תקוזעכ סמייקד יקתעס תכסוס " סכרעכ ןורטס סוס ' כ ןונףכד
 רתס %וססמ ןורמס תננכמ "ו ךית6רק יקמעממ סלכ סוקזוע ןוכו9]6מ * סיקמעס
 ירק6ד רתל סוססד תכסומ ןקעס תכמופ -ןילנענ ןיקפפ ו ןיקומע ןופקכד ויקמד
 ןיפרטכ .תננכתכ קורו תקורקרי 6תומדקכ חת ' ןירטס לכו סותס נכד 6קימע
 תסוכמד תכטופ ןיפרט תיזכ תכסוס= רוופו קוס ןוכוונכ קמוס סכטוס רתכנ ןיקותו
 סגונדזסכ 5יועכד סכפזכ תננכמ תימרקכ תכסומ *6סווב) סכוובמ תסיכתסנ לסכו'ב
 סכסומ ירק ןיקימכ ןמישכ 9כנמַב סיכ תסכדת6ד רקכי תננכפורקס סכנקכ סיב
 ןוכמו 6סכווב תפיכשמו תויכס 6וסד סוקזועכ תכשופסוכסוס וותותפס בותכד ןובב
 וכו :כ6מל ץעס כוט יכ ססףס לרתו | *ומסרל ןוכמזו 6כודל ןוכמז םוכל ןוכמונ בטל
 6תעסכ ןיזיגסמ 6פו:כתסמ %ל) ןיעדו 55 6םכ וככ 6סד חל * ובו סוכיעל 6וס סנ6ת
 פכתסוד ןונכסוכ 6קכרת6ל סוכמ ףעכ סנש וריס-כ סול רוקנפו סד 63 סכק רכד
 = ןומגענ ךפסתו לנג וכתשו 607 6דיסו ףתוקיכדד רתסכו ו6דוקו סכלכ) יסדוחו
 וט לס רתכפ ןגסךופכ סוופס ץעו רסס" םקת0 סוכ 6לכד תוכמוסמד רומק וטסכ
 רתסכ קכדתסנ ותסו וכוס )כמ סס\פ סקדוחו סכנ 61קכסו 6תוממיסמד 0פרומ
 וקכדתפו'תתל (נועמ ותפנו בטל סוכיו סיכל בטמו .לווב) סבובמ ךיפסתמו וכתסמר

 ספערמ6 רסס ןיוונעל וכת66 6)ו דס סוסד לכד סלע וקכשו ןופינס ןוגומסכ תל |
 ןידכ :וסדו סוכר .תמ'כטמ ומקכ סקסו * סיכר תומוכממומקכ סמס) רמי סר( 6

 6כוד) ןוכמז ומפר) ןיכמז םוכ) ןיכמו כסל ןוכמו ממ 0רטס (וססב וסויכל ךפסת6 =
 (וסככ 3 י1 - "הו



0 
 / רומא |

 "טכק 6 וסכ וקכר תלו סובר תומוכפמ וטקכ סמס '\6דו סכ וקבדתסד סל וסב
 סווח ורקת6ד ץע ןגס ךותכ סוופס ץעו כיתכר ווק * 6תוקכ תסכדת(ו ויס תקכט
 +0 0רמ6 סכנוקכ תכדתסו ןומנעל 6תומר (ילעמ סועט 05 סיכ ר/ת0ל חמד
 6 תוממ רמ ובס סכומו םיתכו י'נגו קוט תודרוו סומגר רסס ךיכקל פוס תו יסדו
 3כ לעו סינע רזגת6 ךכ ןוגב ווסד רתס קכסו קכדת0 ?תוקר רתסכ יסדו פסח
 סכנו6מ ומכסוותס ןיורכ לכד 6קותיס וסטמ יסמ מנע לכ 6טס (וס 6 תו לע
 ןוורכ סונ ומפ יולגר לע סו6ק סד6ד 6תעמכ 006 = וכס 105 9נכמ םומרתסו 6ד
 וכ ןותסו כ( ןופ מס סוסו כל ומס ןורבעכ סירתכ ןולטכ ווסו סומקמ ולחדו וסלכ
 רינס סדסד ומסר ןווכי סורתכ ות6 וסנכו וכסוע ו! יכפ) סכרבכ סערככו סוחתשכ
 .ןודכו 6מלע לכלו טיל סתומ סירבוסורתכס וכסמתל וסלכ סוכ קכד תו רת יס
 6כוד ןיסמו +םווכ ןוכמז סובור ןוכמז שוכנ ןוכמז כל ןוסמו ןוכוובסמכל סל יכתמס
 6וססד ןינכ וסיכמ דפכ רידת עוייסכ סו6ק 93 6תומ ןיכמז ווק ןיכמו ישפר ןוכמזנ
 כט ןמ 67 לרטסל 67 6רטס ןמ'כפסקמ סכרפס טס) גרי 67 !עו סי מרג רת6
 ביתכד 'ערוכוט ירק 6005כל פיס תכיפסת6 6ברקנ סולט ןמ ףכידנ ומסר ןמ סובל
 = חכוס יודו ורכוע לע מפר ססלע כלמו "מממ לכ6ת 93 ערו בוט תערס ץעמו
 ךסמתסו סוכמ ליב 65 6וסנ מממ לכסת 6 ערו סוט קפדס ץעתו סול רמנ סל
 סורג 6תתו רותו לו ססלס 67 רת() 6תת6 (סד ןוע:על ךרתתסו סיתת6 רתכ
 ןע %וסס ץעס ומוכ .*ומע ומו ץעס ומוכ וכ ביתכ יקסר 6מלעל חת = 69כ% ףתומ
 : סוכפ לכ לעמ סעמר סור לי סומו קככ) תוטס עלכ בוקכ ףכמז סיביעדומתס6ד

 *ןמ6ו ןזיס ספועל יי ךולמו *ץסו ןמ5 ספוענ וג ךורכ

 ינס רחב תשרפ
 ססול|/רמסנ סרו וככל רבד 'רמ6ל מופ רסכ סמ 50 לו |
 סנועס תרות תסז חתפ רועל6ר"'וגו ץר60 06 וסכת וכ רברלמ

 6קנס 6וסד 6כמיקו6 ופכ 6רק ילס = * "וגו סנועס וס |
 סלונס לכ מסלע סדקומ גע סלועס 6יס = יסולמ לגוווכ סוד סכלטכ סרכסתמו
 ןינוסו 6מלעכ ןורעתמ ןופתת ןוכוד ןימיפס ןיערתו סולו סער ןויכ תת | * וגו
 036 ןינז6 סנו ןטפס 63 יכתסווכנכו 5מיקוס 60 ורמח -יכלכו וכתלוורמס ןיטלסו
 סכומו ןומימ לע וככ לכ ןידכ = * סנועקנפו סעלב ןובכ סצכ וככל סומרת ידבע וסכ
 שכוסנפ ס6תת חכזמ (נססמו 'ןופנ חור רעת6 (ונומ תובלפכ* דקותס רכלר ס?תת
 טפו ליו 6כוסלמ רססו "וטויכקומב וסככת6 ןיסתת ןוכודווח פת ןיערתו 7
 %6עו 6מלער ןורטס סקכנ בגפת6 סכוסלמ 0וסס יטעד רע וחתפת( עד ןוערתו
 תוחת ל



 חק "רומא = |
 סכקל סו תפכטמ ילו 6ייודכ ןיכ סכתט6 סכק ןולכיורטקו 6לונכרתר יופינ תופת
 טקויכסנ תוסו = -6דמ חזפכ ןיעתסמ וקכתסס סרפנותסד ןווכ 0רַפַכ יתד דע

 וככתט6 ןוכוסנמו ןוכיד רפנב סר * גו סנולס לכ סכזמס לע סדקוע לע רסס לעכב |
 6 ערק 96רסו ומסעד ןויכ חת = > 6)כד סוס חייו (ןלעב ססרכ0 רעת0 ןודכו
 תכד רו תסד סווכ סובורכד ופככ לע סחויככ סכ סוס יפו ןיסתת ןוכוד סכ וסכתשס
 סנכרק יכרקימד דע ןומווכ 03 36רטו 607 כמ חויב ס3 תוס ןידכ  סכ ןינו 3
 6םווכ סל סוס ןידכו ףחכדמ לע דקות סוס סלועו  'ןוכוד קי: תסלנ סיכרעס ןיכד
 "יקרו סחייכ ץרס סתכסו ' לגו וסכת וכ דסס טנעככ תת 66 חכתמה סו לכ
 וכ :רוענפיכר פתפות 'פממרמ בפי ומ ככט ץכש = [ףרבש]

 56רמו רכלכד ןוגכ * וגו דוכעו סוכמ שמ ירכע דכע סנקת '
 .םווכ) סטקמ (וסס וס סינוד לסד סטממכ (מייכ סו תו מוד ליטר סוכ תוסד
 6וס ספיוכ תכסד סןוכ סכ וחוימ * סכ תיס וריחיסדו ץר6ס תכס ורק לדו + סיב
 1סנעד סוס קווכ ס חת | * ספוגו 6פורד לוס (חווכ נכד סחויכ סטקט כס (לכד
 סוממ עכס סקנע 'ס * ןותתד סחוימ ןיסנעד סחיוכ ססתת 0 סלע 'ס כגכ 6תתנ
 ןולכתסמ דכו * 6)כוי סדו סטממ סד וסוודוקנכ סיכט עבט ססתת ס "סיעעפ ערש
 כגכו * סחווכ ןודכע וכורטכ6 סער57 6יוכ לוססכ [ר6ס סתכמו כבכ לח סנכ נק
 סכס ףזר 07 0% סולכ סורל כוסו 057 סכפ וסמ סכק * סכק !מפמל כו תועוכשכנ
 6כלע סוס 637 סכרב 63 "סנס סורכמכ כ6כ רסס סגדס ת וכרכו ביתכ (כפווס
 - מ ןורוטפ רעו יעל סתוכלמ לופמ ןירוטפ ןודכע חת = *נועלר לוע סורכסב
 ןונכ 6תימדקכ לוע סונע ןוכסוד ףרותוססכ 030 סומס תוכל לוע סמ | * תומס
 ךורטכס ועכ יכס"ידמ רוכע 6 לי סוכס סונע ליכס ₪5 ו מנענ כט סוכמ 605
 ₪ וו - ךירטנ5ד סמ )כב סיכ פנפוד רתכלו 6תימדקכ לוע סונע %9כ5ל םכ רכס
 ס6ריכ טס  ססריב וו ת6ודכע רסס * נפת לוכוו 05 0תומדקכ 60 סונע לוכק
 פס דעו סיממ תוכלמ וע כ'גכו = * סועס תוכלמ סרו וו תסרו סעכח תושסר לב
 : סמודק ר6מ3נויע ופסכד ןונכ "דולס ףתומרקכ ספת פכוס [6מ נכד תימדקב
 35 ןרסש (כו תטזכ כבכ 6ליענ ססודק טוב סירס 65 סיכב) קכתטס 9 60 6
 ןירוטפ ןודכע דעו * רחב תופכ וסוסד ןפקכ 6ורס 65 לוע ויסנ" בותכ וגו טדקס
 סונע סורט 05 ר%מ %סד ןורוטפ רש לכמ ןירוטפ לוע ולס :ס) - סימס תוכלמ לועמ
 כס 90 * סכמ סורכמכ 50רשו ככ ונס כבכו לוע פ0כ סוכב סכת60ד דע םכרד
 בע ס) מס תנכנמ לופ 62 וס סכמ רוכעד סמ לכו סוס דכע 607 סכח יטפל 0
 .ףחו:כ סוכ חכתסלו ורוחב וסוסד רתב קויכ סול 6סונוספקל סנו וסודכוע ןוס סכל
 .סלכ ורוח קפימל כרסו םכ רכ 16) *ריח) סי קופסד רת לוססמ וע סולע ןיכסו

 קיכסד רתסי6סל סיל סונפ יסדו 6ס * גגו וכוד6 קס יתכסס דכעה רמסו רוס
 יםיד)6ס 56 וכד ומובסו כיתכ סע דעו = \סיר6מד לוע לוטכ) ליעד 6תוכלמ לוע
 .סוסס יכג) = סתס סידכסס 6 סורל 20 ווכל6ןטיבסו = * לגו תכלס 6 יב
 סזוומס 56 15 תלדס 90 סוכגל בורקתו רתס ןס)\ *ורק6 סידפ כסל סי סינפְד

 וש, ביג ל "9



 יניפ רהב 2
 :ןווכ6וסו6ד ןויכו = * רמת ססו רקס סזוזמו 6לוענד 6וס סמתפ רתס ו6סד ןונכ
 ת6ווכדס ענרו 6וסס סיפוגב סיכסודסכ ר6תס6 ועובפ 6וסַה רתס ו60) בפ
 תס * 6נכויד 6תס דע סורסמד יומגר תופת 6דכע יוסת :סלועל ודבעו עכרמב וכו6
 %6רפוד ןיבכו 6לועכ סווזע" רת6י6סכ ינת סעומס לכ6 "סומקנס 60 "150 וכז6-
 עומס סויטע ומודקס סכ) כרת וסויכ)ד ועופרכ ווסו יכוסד בוטל וכירק דכ
 סינפ 6וס רעו * 63 ת סטימטופסכ סעומפ .סווטע רתכנו תומרקכ ספימס 01
 (.דכע סוס ר6תסו 63 = * סיב ומונפ ר0תסוו סינוד סעימס סונפתי "ספוט 5
 יןקוגפ סוס סוכ ר6תסיו סימק (נס יגפתונ סובפד רקס וסס) כרקתיד דע סירס

 * ןר 60 טתכזנ רג ' סכמוקו6ד סעכ סתפ סיד( 50: נומל(ל וטינסו כ'בכו

 * לנו ךדט ערזת סמנט
 אנמיהמ א'ער

 = ןותכט תבס ועובסס סבו שש
 *  רנו ןיתכט תכס תיעובסס
 עיצוכטס סטטכרכס) 6ל לוקפ

 טיטססל סורקב(ןי קועובסב .תוכטל סורתבסו סוטקו6 סו = *105 תכמ [69 סוסז
 סינטע בס תוכט) סורתבסו " תועיכסכ סיפסכ | *רגו סתשטכו כטמסת תועוכסבו ביתכד
 סיעכרסו עשת סינטס תיתכס ענםיעי ןוס) ןינכ :ךווע יכווב6 ולכ0ו 6קעט יסמ

 לכל וכ תפוס לכויס .תכסכ סיפעסו " סנס = ךכ  ןוגבו *ןוינת רתס ופסכ וככסמד

 סופרד |50 ד לעו  *לכימ) ןו) קיכמ
 50רסו תסכככ 6מ5ם וכו סבכסתל

 הנשבו

 כס תסולקפלל (תמוכסד רטסע תוועוכס

 תב וסופו סביבל ועוכס וסו6ד קידכד ?כטסמ
 6נוחו ודוס ביסוו 6מלעכ 6תכרכ ףיסולו
 6תכרכ 606 סקדכ ורקפ6ד רתסנ

 ' יכמוקו6) 50רמו תסככל

 עכמ סכרפפסד ססלע 607 שכטסמ עכס
 ןוסכו [קינב6 ןימופ ןקעס עכס = ךותנלכ סיב
 ןועכרלו עסת סס ןוכותו ןויתל לככ ןוותל 'כע
 טתלרקו סכל סכפ סיטעקק קכס סלע עול

 לפעכ ךערו סוסו ןוסכ רמתפד 56005 :תיבסו תודפ לוכד סקמוכס 50 סכ = = יכוכד

 כב סועמוכס) סכק ןוסכו דס לכפ ןיוקל תיסןימופד ןופדב קוס עכס ןימפמ סכיפס לכ .ןרלס
 תק6 סכיכ) =" ףלשו סיתסכו וילנר ססכו סיתסכו ןוכפ ססכי סיקטב עכס ןוללט סריפס
 ףלופו כמ וו וו 'סו לו 'ג סיפס ןכיפס 60 תפסו קח סכוכמט יעלו עבס לתת (תכיכסו
 7 סט כ לורמ ספת (קמיכטד רתסב וקמוס רוסו ךילס ויססיעס) * סלרכומ 5רטסמ לדו ךופס
 ס6לופעו סלעובמ *סוס םדספ סו רסע סעכפב * סלק ףעמוכס 97 יעיכטס סדסב סכיקס בת

 ןוית6 סוכעתו 'כט \כסומ דידסרסל דודס וסיש 5כויס כס סכוב סופד דוד ןוסב קילסד ס6עיברו
 לכוס תמטכ לכויב ופוססרווסל 5לוקפ סיב לכוס כס בופסל ארוקפ > ןוסכל סמ ןוסכ
 בית םוכסו סועקופד ספכ ןפפפ 6ויסס סיפטסמד סינול 9נכדל סיב לוזפו לס לכ וגו וביטק סוס
 ןוטעקל וסופ סכוכ ספל מופ לכו! * ומס ע-סמוסולל סתפ ('פמיבס קטיעס "גו סילטס ל
 סכוונכ = יובוטק ותספסט 35 םילו לסס 6תולנ ןפ .ןוסתונקפעב %לכש ןוספיית6 סכו ןיסש

 סופעמט למל סועסוסו לפרסי יכב ו3ע סיסועפו ןנסב רמק5 סכ לקכויפ וכסמ ןוסד וכבטע ונקפעל

 5 .6נ9כ תופיקב יכפ) < סירכסס ותכו סכ רטת5ד סעוס ורע ותב גוסב וסוס ססתת 5קכיכשנ

 סכיטע 7 סקל סועסו סילנמד וכקפעכ רמת6ל סעומ ורע תב ופוכקתס סכופ יכסעע \ומיפ
 סנלעטמ)



 טק יניכ רהב

 60 ןועעס יכר רט6 == *סולנמס ותב ולילקקל סות ורפע וכול 1897- סוכל 5 5שמי
 ףפטס רתפ לכו ךלטס .תוכ ככ פומומפס נמק תוב רכמכ רטעתו רמקסה סולכס סכקכמ6'
 רסו לכד טלקעס תוכ ככ ךלוס תוכ סכס 6" תולב 555 סדיעע ול דועעת) .* סכק לד סתמ-
 ןוכת +67וק .תימונפס רכס ןפט סכס-י טלקמס סככ יוסמכ ןמקפ סו 5כדמפ .ןוספל תו ןוכולכ
 ןירת מוס! 6כ5ד סו:סונס ןומו6 סולנפ ןירת -6סידק (כיכוב סו כמס+ לו קוב ורכס ץמו6-
 607 .6כעוב) ילרב יקבו יסנוניפב ןומוס ןוכתו 6בלד וב ןיכת סוומוכפ סיתכ ןורע) סימופ
 'נסס ןבולקת6ד ןיקיחל ןיפ6ל) 6תכוכס וסו6ל-6כ59 ןוכורק ןומושל וספכל סת ספוסנ (מקרופ

 יסבע] 6וססב סובטע בוקק סכובעמ קוקר סועקו6ו כורקל) קופרל סולט ספ; = = |
 -יעמטפ רפוט עוקתכו ופת סירס םנ פוזמכ דסס לנויב סעוקת רפופ עקת5 | אדךוקפ

 'וורפב 6כקרופב כס תורוסל יקפב ןידכע וסלכ סלכווד רפוס תעיסקבר ?מווגכ ,
 וס סכותסירפער %לבווד ןודכע ןוכיפל 6מ5ע וכטס עברפמ ללרסי לכ ןיטככקמ רפוס תעוקתכ
 6001 6םודק סכנמד יוכב לכ6 סקומורטמו 6כלמ ודבעופילקקמו סרפ לרסכ קכמ לע ןילכע ןוסב
 לת< | ארוקפ | '9תככלמל ןווופ יפלנ ןופופו 5 סכתס פיכלו סורטמ יפככ לע סכת6
 ןיבנכע וסמל סיכגל ןול קכח סכק 6בעכ ופתקס5 3 ןומושל ןונכו תכשל סירע סוול תת) 7
 סתלוכעב סינסכ ססינכל לפקס! סכמופו סכומל סויולו ןתלוכעב סוכסכד ןינכימיט סעככ סיל
 "ג * טלקעכ ץוכמוס סו 3 + סקסטסןטס תוסעל לח 67וקפ | *ץלוקפסמכ ןמת 7
 3% "סוקעפ תרטק תוזעל ס == * םדקמס תוכב סויופס תרוכער 7 * םדקעס ןמ 6 95כשו
 *םלקמב סכוסכ ילנכ שוב)לש = * םדקמכ ןרספ ערו סדקל | = * טדקעב תורכונחכ סועקות
 ₪ > םדָפְטכ תוככרק סוסוע .סיכסכס ויטל * = * טדקמב דוכעל:סוננכו סולו תנוסר 'ט
 לו *םלקפב תוכככק ננעל = נו *ימומטס סויב תלוי ןכרק כו = *ןסלקועסי)וספ תוקפל <
 טפפטכ:סיפלק תליכ6 תוסעל 1! יוטפסמכ קלטקס תוסעל וט * סטפסמכ סלועס תוסעל
 6יכס) טיי = * ץקומטכ תוססט תוסעל | סו = * תוקכמ יריס תלוכל קוסע) ןו = * סיכסכל

 | תרופ סיפלק ןבלק 6יכס) 6 כ< = + םדקמס תוכל סכדכ ו6רדכ סוכס) כ = * סכ) תומכלק |
 לכ = * קכוטס לע  לועת 6 קולדסל: גכ = *ןקכלסכ-ןודועק מש בורקסל ככ | יתדלוש
 ךכ = * סו לככ ספכע בורקס. וכ = * סרוממס תורס קופדספ ו סכ = * ןטדס תמורת תוטע]
 בולקס) 3 * ףסוע ןכלק: בולקס) .טכ = * סמוכל!ססל רולסס5 כ | * תכסב ףסוש ביכקסל
 כוס רטעס ןכלק בילקסל כ = * ס)ןעל םככ רמעסימוכ בורקס) 95 = * סספ יומו עכסב
 תועיכטכ סלט ותס בירקס3/ 7 = * תועוכסכ ףסופ ןכרק כירקקל ב3 = "רעעס תריפס
 ועו ןכ ףסוט ירקסל 13 = *סולנפכס סויכ ףסוע כולקס) 3) = *סלכ ףםוע בולקס) 3

 סוטלק ולס ע = * םלכלתמסתס ףולסל טל = *תרנע בק ףפומ כוכקס) ₪5 | * נס |
 ןנרק גט | * םעופוןרקםדקסב לעועס- כמ = *סוריפכססויכ.ןסכ דוכעל (ע = *ןפפטנמ
 ס)וע ןכרק ןמ = * עודוס 1עו57) ססס ןכרק סע | *וקפס)עוונקססס לע | * תפטמ
 ןכלק טפ | יכקטוס רס%רוס בורקס) סע = *'ןעטמ ספולב וכלסכס ןכרק ןט | * ללי
 ןותכותפ .וירשוב = 'סישרומט ןכרק ךלולוןטתט 63 * תדלוי ןכרק כ -רסטתס רק( סכו
 לכ6 כבלי ןכרק וסופ 6תכוכטל סנקנ ןיככרק וככ ןיקתפל רע ימע ודעת 03 ןכומע סלעופב
 -ןמלופ ןומוועכ ןוכזוע (שרכ ץסממ ןומוסל סוככס לכב 6כקומו רכלב סולס 9רומסב כנער

 ָמ



 ניס רתב

 -שלבו ומוע ל ימועו ויפ \ע ו'פ סמו ןונכ ףטיפב פופ ןופכהב ןופבפ 6פטזפב 5עטופ ץמדו6 וג
 טיפס ככרק סילל סירכ6 לככ לפונכ ףפוב 5תיסולטמל ןודי סע 5ב9ד \ילי יכפנ * לי סיסע טוש
 סע טככלוקב 153 סכק לכוכס .* סילע סוכס 6 ספכיכטו ל וקו 6פוב ונפפ תל 933 םמ רבד *

 63 ופסכו ןמת (יכש 03 תולעס לע סולוד סיככ6 ןומי6ל קולו יטכל ןומוסל 55רטי 3ככ 6קבוכפ
 רכס לכרעתס טנעכ |מ קמרמ ףתמיכסה ןכ6ל סנוחכו סיעכיכס סע סוק 637 רתב רט סכק טוט
 ע כלקתפ סכקד 6כמולו ץרסל סכומכ ןוככרק תיפד ןינכ * לופפ ומ ןופטישכ סמל ןכלכ סנו
 וניקפל עס תולעס תלעו + לסל ועשו לקס וי סיסי 6ןקס סיב סרק י50 סיכ סיזקת( סותכיכט
 סיעמוכסו ס5קל סיילכס ןומיפד ופטטכו סימוכוסיטפכ כרקל וסופו ןוככלקל רתסכ ןיתופכ [סכ6
 6תימורטעו סכנממ רכלד ןורבסו ןופיב ןןמו%ה ןיכללמו ןייסרכל (רטסע 5כ6 6פוגוכנ5 ןירכסכ-
 ןוסלכפ סוכפ דוככ לסכ 'ס םכע רסח סכ סי סכ לע די יכ סוימרכב רמת6%ד ןינכו 5ככרק ןעת תיל
 סנופ = סנופ דקענ 9605 ןס טס רכ) ןוכיו וגפוסו6 פו ןמ 6דורפכ ןורכפו וכטלקע סוקע
 יק30) וכי796 וי ךומפל ןיככ יסו סועקו לד ולנ סייק סדק וכ5 5 סרזס55 ךפיל סוער 60% ודו
 ןידומת ומיתוכוס תוככרק ת6 ךיכפל ססעכ ססו וכילוכבס וכעטתו וכככס8 סקעסב ומלעתס ומיפוב6
 סלוכבד ןופונכ ןוסבכק תיל ופול רתפמ רב ןעבד .ןקכלסכ ןיפסוטו סיפוד 6רודסכ 59כ ןרדסכ
 טיעטודקו סוקכרכו סידוחי יס 5 קכיכטה (תוטרפמ ןק ומ סייד לינד לרטסמ סיעמוכסו סכסד
 ₪כלתסד ספובוכנ ףקמסככ ס%וככד ןיכ"למו ןויסככב וטטנקס לכ 050 סיכנמ 9פנג קסורקתס סו
 לכ לוכוככ ליד ןויסרכט רכלו 9סדקע יב ס3כוסמ רכלוסוס 6תמוכס לכ 67 ןיבכ) סלפס (פונב
 ןקילתד ןוככסכ סיכע ןוינקל ןוכסלמ) סכקל פפונ וסיפד ןוינע לסכד 6רטממ סיעע דס סוס 3
 ןותטסכ לכו ףתכוכסד ספוג סנוימת 6םכ< "ןירוכל ןמ ורוגתסד ןותטשככ ןירוכד ןוכוסד לפוב ןא
 וכ סוקמוכט ס5קכ ןוסלד ונולקו ןובקומ 5י'םככ 6וססע ןוומתל ץכללעו ץוכקוכ סיכע ויד
 ספונכ תולעס תבע ךכבל ןומיפ וכס ןוכללעו 6ויסככ וכל ןותוטסנכ ןוכופד געס סוקמוכסו כ דומו
 ווסקד סקמטס ףלע תוג תמו ןוסב ךלוד סכומפ סד ןיבכו ןומ כלקמ) ןופ דמיטד לוס כלו ךכב)
 69כמ רכל ככל ךלע 0795 55ו ךלע סעפמ ךל תילו תומסכל סעסכ סוס כד סובל ספונכ תמש
 6רטס לכעו קו 6ע 0רפ6 9755 תיפן0לכמ לתתלו לכו ללעלו = * ףכטס לכ 6ל) 0לכמ 05
 סרופסו סכיפס לכ יכעכו סכופסמ סרופס לככ מו סולק לכ ןוסבו ללכ ןוסממד ןכיפס רטעד ול
 יפו יבב6 )ו 6פונ ךל תיל תכסו ףפיב ןמ ןוילכר ןודימו ןימכנכ ןוסכט ןניפתד ןורוסכד ןופכע לככו
 ןומופד ןובכד לכב .ס5ק וכנפ סקסיכס 5 כרקתד ךלוד (ןעל 6סי כס 59 206 935"סכקומ ךל
 ופכס סירוננ סיקיסמ סיכובכ סיעכס 96 ופיטכ = תולמ ונעבד ןיתעסכ ןןמו6ל סוד 6
 ןפפ ןכלק וסופ 5קבוכטד ספוככד ץןמכמל קופל תופונלד ןספכ סיככמ סוקידנ סיסיבכ תמש
 65עטל לטסמ .ןסו6 םדק תססמ ןעמ לודגס כו6עס ת6 ןונכ רומל טס (כועוע סקס
 ןומופד ןיככ5מ ןיטקכט סיקכ וסוסד קידבד סכטסע סוס תיקכ ןוס סייננס תל עסדקו למסד
 טדקמס סירוס סויולו ססכו+סו6 ןטתט סרוכבו לכ סנופ * סלותפ יבגפ לקטע 5תחל5 סות
 ,תולטסמ דכב טדקומב סייוגס תרוכע תונמ +ס6) טרקמס פס סריפ אדוקפ ןמע)
 לכ 188 ןוסכ סרעו) סרוט ףתכיכט לקלסל ךמדק ןולטומ סכמובו סליטב סיינל ןוסכל סייכ
 .קרטקו סוס .ךולב (םדוקל .תרטק תונמ יסוס סורתכפנ * דולו ןכסוסכ וכ סכעו) סכיס סע
 < .ספיפס לכ ץנכסתמ ןומופד ןידרפו ןוכוטסו סיקתכל סת חתכ) קלועס ת6 טיטפס) (סכלקכ

 ןוכיס



 יי ק יניכ ךהב |

 ףלמטל .סדוכ ףורספתו 6לו סמסובכ ןודקותי 657 סיטפמ) סופיד (פובל ולבשל טרפכ ךומול
 יוכופכ סוססמ .סיל לכוטל ןופכב ותטיסס וכס מיפנ 1סו6) ערס לניב כמל סכ רכד ןינכו תופס
 | וכ טוב רטתלר ססוממו סט יסופ סכופד בג לע ף97 סילוכספ כעוס) לק וסב לוט .ןימכרסב)

 ןוק3ל ספממכל .סיפוככ קופל סוזיככ לכ ול פוקט סלית ירלעלכו05 67 לכ סע .* מסיס
 ןןיכרפ> קוו סכלמד ןיסנכלל ןיסוספו תזפספ ירפט סעכ * פפכד ףתורוס סוס וכסו לכלמד ןוסכבב
 וקעמס ו = + ןומויעב ספרעב וקוטרו ססכ6ו ןוסכ רטת%ד לכלטד 6פוגד סורכסכ ריקו ןיקפסל
 ." ןימלולכ סעוטסמ ווקכמ  -ןוכוועע .סותוסובמו סועולכקס5 5:סוסוד .' סעיעפכ ותסרי ךעלמ
 סלוככ תיסו* סעימסכ ןקוקכמ * לכטס ןועב סוופכב סככרעד תולרמ ןול5לכ סן קופי 67 ןמכע
 "סותלןככל תוסו = םורס וב בקו דסס + 6עטומל ורע סרקש ויפ לע עבוו לסס 6פופב סילוככל
 .6תיכולכ יכס] = סיכפפו ומפל ןוכרסמו ךלטס ווסכ סימפל ןיסרקל) * ספל סיטוככס לוכו רסס לכ
 ןומכרקד גל ןומכרקכ וכס * סירתס ירקס 6ל/צלו סרוק ירתסל פולוס תופרל ויל סימספ
 ןיכככק ןומיל .סוכלכל ניפפ ןוסכמ סילוק ןוירסמפ ןובככקל ןול גילפו לכ לוטכ וסו6 לוליל וסלכ
 סודסכ ןוסכמו 6כלכד כקויד קוחכ סוס 57 ןובכו * סוקוילסע) כלכ ל5עסל ןוס) כיסי ןינ!םפ
 ןוסכברק גומפ ודסכ ןוסידכועד ןומו6ל * 6מ ומככ ןוסכעו לס וכסלטכ ןוסממו ןריעבכ וסב 7

 ןוכוסק טס יטמפ ימככק 6 לסס וכלל ןוסלק ןוכככק בילפןיכטלקכ ןוסולכועל ץולס * סילשפ
 .ךקופכ ןוכספפב ןימכלק ןיכו [כ6ס וע ןומוסד ןכועבד ןוסבלקל ןריעככ ןוילת 16ל ןוסלד ןימכרק
 ?ערבכ פוס תוסכ ס5ק (וסכד ןיויכנ ןירתסו תוכופד יכ6מ וס תורמוכלע חת ןימ:כק ןוכט ןולבוע)
 ןוספד ןולט ומי ןככרד ידולתו תודפ ומ ףםודק לתמוכס וו קרית וסופד ןוסלה ץבכרק (לכקמ
 ןנכוע סטכע סולכ6מ סימל קלוכ6 ןוספד 6תורוסד ןוככמס תופוקוסכע וכוס סל)ןמבע וחכע תליבס
 .* ןקופ ופסו תכוכס וסוסק סוול 'תוככ וסלכ פכלקל סכק יכע ןיככרקה ןולכסמ לסט לכו כלל
 ונסד ףכמפ5 * דנו %5קתמס 35טפו תסןכ 5 וכ סוול סכופבס קוככ תומכרק ףכרקל ארוקפ

 ורוד יל קלטטל ועכלן9ט טס ימורוד סמכ סיל יסלס תוכל ימטלסווסכרפס) .וודכע /
 .תיכז תסורקקל לו סלופלול ןברק לב * סגסע לכב וקוכלמו סייקל לרטמל 67וכ 595 קלסי 5%
 .סותמובסב +3 סבר ךוככ 63כ תוכוו סיבוו יערוכעו ודלווו ודמ ןכרק יפלו סס6 ןברק וול טס ןכנ
 : סיכישס ןכלקןונכ ןויפד סכוזע פלו הוקורצמל קחו סיב ףרט ןתתו רסס (לכל תבלפ וסולרתבלז
 ., = טפפמ :לככ ותוכלו סכ סייקב יענו ירטמל ופ*ו 5כלמובל קוחפסו ודכע לכ%טו ןרועב לכ
 סי ןכ ) טי ןכ ספק ןינכ סוקוכעכל קחו ספוכל ףרט ןתפו כועכר %9כ בינפ ףסדולעד ןנכמו
 ווסעפ ןטו סילקס5 סובל סולק ומטס דודול ןכלק לודומ סלוע יסופס סולד וקילסו וסי לילכ
 לפומטלט בוסו 557 ולבפ דוקו וקפב סכקו סידפ6ל סכוו ד ןינכוסיכ רדקתפ לכו דחו
 | סכקו לופו 6ככרק יל קילו ןומופ פדוכפד (עלע סורפפ סולל לכד סכבלקכ 6305 טל
 בוכקל ןלעו * ךססס ןיכו כוס ןיכ סיל)5 לדכיו לסס רו6ט ךסמ םירפסד ןוגכ סימס ןול סירפ6

 רככ סס5 56) 6ןכוסו6 160 סלעכל סלכל וכ" םע בורקד ןפמכ סורפס 6וס ךירב 50ליקל
 לכל וע ןכרק5 ןימוקס ןוירע לכל בורק ןקולע סלנת 55 פסו טקורע קילנ) כרקת 03 סתלעט
 == םעומופל) .סטויוננ סתומופלל סתונכסב סיונס 5 ודרפכ 0950 רקתס וסוולע ןיכלפ6 ןילטס
 ןוכלמל ןירטספ 5ככרק סיט כוכקל ןפמ לכו ' דודו סניפס ססמו ץכפק לכ תפס די )לכ ספ וכ
 כ לסט . רלס לכמ ללכסיל ןול כקכ סכקל סומסכ 6קפוס סו קיפ סיעסמ סי) םירפס סכא
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 " יניס ףחוב

 יפו' סוטקו6 6סו ר7 רדל ילכו סו) סלוע) יעס סו סיעסע פתירול ןוכ בוסי 6ןינבו פע 'י קש
 רכשו רכ6 .לכיוסמ) סוטסב לרשול ןופ ריסק סונמו טובע לככ"סער ירכו סע סו 'ססס ומס סש
 1ו) (פתסל פרסי ןוכורכ =" וגו סלי סידל+9 קכוו 67 ןיגכ) * סיקכסמל) סיכלע קלוש ןוסד
 6וס תונוקסו ךילע לועסת ךככסב .ךפו6 ספכק ךכ)טתסכ לסט * ןוס37 [יקסכ ןוס57 כינס
 ןיפ6 .ןולע. עעםעפ יכול ן( עד סוקפופ וסו6 סלכו רפפו סיעק פטקפ*ו ריעלת 6יסס סק " ךפיוו

 ")רט לכב רכל סומע קופכ 53 .5לטס.לככ ו סמ וקלכ
 'ץר 6 ןוכמ כוט סטעו 'ווכ תטכ .חתפ סדוסו 'ר = *ג\לכ6כ סמ ורמ"'ת | מ

 תוכמיסב סוכ: קכדינ סיר מכ רוסז 6ס+טכ רכ סלוע3 "סכןמ6 סער
 ימכ לכ סו 006265 ןונכו 03 סיכ סימם יוסו לכל "סור6מכ סינםיוסיל ןינכ סלע
 :נועלה לכוע רעתי (תעלר סדכועב ןכונת וכס 0% בוט סמעו'יב חטב חת 'סמ\ע
 ןותד ןוכוד'תורעתס ףוסד ןובכףוסל ןולכעת ןותס לוכיככ'תוס'יטעו יסומקו6 6
 ור כותכ ודב 056 כוע ןיסו * ביתככוט ספעו רעו ליע) רעת6) תת ןידכע
 = סנומססערו [ר6 ןכס ןילכ רעתס בוט ולס יסדו יס ןילכע ן\תסד ןויכ -כוט וכ וכ
 6 רעתיל דע סלסב ירטומ) וכוד ךפ.קומ 0סד = *ס6!עץר6 : זר ןוכמ-דח כו
 וכוס סווגכ ירס ץר6 ןכמ ןילכ\ סימ דיכע סוס לוכיבכ סינרעתיד ןווכ "כג" כוט
 :תולולכ ךתכומסנ סלכ לס )כו ןרס 67 = = סכומס -סער) * סדסכ עמעתמס סכוס
 .סכמ ןקקרתס כוט וס ס:כק) רעתת 03 0)* ךתוער לכ טיפ רכד יוס סכומ6 סער
 ןכ ונופדכ סרסכ ברקת וו תדיקו 5רוכ ןותשונ) כרת 05 סלסכ כרקת )ו
 סנכקמ רעת(ה ןויכו יוכוס!טכ ףמנע דוקו6נ קיגד פרוכ ןילכ 6סד ' 6תומ ןמ לוחלד
 :ורכדמ סתוכמיסמוככ חת *רו6סכב ךיכרד לעו ךל סקיו רח רוגתו ץידכ כוט יס
 סינמ ל כוטיסס ירעקמד ןוכו6 תוכמיסמרככ ןומוס ןפמ - וו לכ ןנסתוערל יססל

 ןיגכ טי -דוע ףסונו רזפמ סו לכ" רותו סול בוסו סכק 6סד ועדיו סונוד לע סח
 60*רחעל דיכע6יסני 6תטס י6ס ןת6 יס סעוו לו * סילכזקל ןפכרכ רעת 6 סל
 סכפכ לכסכ סמ ורמת וכו סנכו  *סומקו6ד סמכ יד ילכ דע ןפכרכ סל כיסי סכק
 סל סוכתס ת 6 תסעו תוטמס ס:טכ םכנ 'תכרס תיתוונו כותכ סמ'ובו תועוכשס
 (סחוומו סטומ ס) ,תישד 'ס קפל 036 - תפעווסמ יסונועכמ סתסעו .תשעו 'וכמס
 ד (כוובכ *3גו סיצוי ספל יטסס סווכ סכל ןתוכ וי יכ סר כיתכ - סתריבע דיכע ו
 (תרסכ ונוסווס יפע רו וס | יב = יונו תוטסס סכסכ סכ) יתכרכ ת0 תיוכו
 ית 6 סוסד שכ רכ לח מח יכסד0 + 310 ווסל ירכגירת וחכט6 * רוט וסטכועגפ
 6רכדמכ סכועתד ןיזיוו ןירת יכסד 6מסנד 6תפ (כוומ ומ וכס וכיוממ וטמכ ןונ רמס
 (רו65 ותויפ וסיסד סיכוומ קיפ6וירטבירת ןומיסמ דפ טיעתשס - ודע סכנכ0 סו
 יריד 55 607 סכוומ ןמ לוכצת סמ סירכח סיל רע 'סיל יקססו לוכ6ו סו בסי
 סוטד סמ לכ 5כ5ד רע לכס סוסס סוכב כותו "3/0 650 ךריד ונע סמו 30 -6ככ6
 67 סיד סכק סעכ 05 (וופ ל רע0 +3 316) 0109 סו כי 6%סכ (וססנ סיכנ
 כמו סכס 6עכו םכ רכ יוס לע רוגת6 כור 6ןניד יסוו ר רוח -ןדו לע דוכעתי
 9) טירכס 8 - סקרסכ 6רכג (וסס ספ יפולווסד דע ' סוג ףכוט) ןינכ 60 סמק

 כועס |
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 סיפ כסוכ ןכב (כוזע יס יםוי 'רכ שווק ר ר56 - * 63063 (עסכ ןתת 075 86

 6ספט (דד ירוטפקכ ו"לו 6סד יעחבו ליזכ תוכז סיכמ פיל יעבת סו \0* לכומל
 םכ רכ סוסס כותו יכסד6 "  סוכוטלןיגכ סותוכו (כמול סכק סעכו דוח6תס (תותל-< =

 'רכ וסוו ר6 = *(ר0( ךרלכ ביתו) סוכל קיפרתס סירכקו (כלו6 לק תוקת וכו
 מח וכסלס וכירו סו ומס * 6סכ סמ םסרמליעכ סכ קידוד ימקכו ביתוכ (קסס סווח

 יס רש -תומי 6תפסד טכ רכ 6ןסס לעיינו ויק ב6 סוכב סיפק יכוסלטכ 60פיט לח
 6עכו = סונק לק סבליסמ תקכ יכסדח | * 6סכ סול םיסרו סלקל שנ רכ סוסֶס סלכז

 ו יס"( 'סיכ 315ו 6כפט סיטורכרטסק סנט סומע ספט סנס סק = סילטקל
 (לוסס רע וכסל6 " סיכמ סותוכו קופת 69 ססכ סול טקרמ) ףעב ספד ךל סנומ6
 ולווחס לכ6ה רתכ "לכימנ סיל וכסונ יסוי'רו וופר סיכ ודוקס "סי) לוו סקו שכר
 סערו ץרח ןכמ כוט סזעו'יכ חטב רקו וסוו 'ר חתפ = "ספק סול םוחרל סוכ סול
 * סקדככ סמכו יככ כוט רעתפ ססד סודודמ דיכעד שנ רכד סיקנוח סלכו = סכומ0-

 טק > תוממ:תסקדנו כותכ דצויכ וכגו רעתס ןידכ כוט 60 "סקלכ רעת דכד
 סיכ ןדיקסד ןופ ליטכו תועה סכלס )טס לע רעתו ' סוס וחד כ סדנה ןיגכ
 סקדכ לוסס ימייוס 6ס) רנגק ד ייקד סכל\6 0וסס) סירג 0 * 6תול ןמ ןול כיזשו
 -* רמת ףסנ * תע לככ סקל5 סטוע 6לכ )יעל סוג דיכע סוס לוכוככ דיכע וסו6ד

 אנמיהמ שיער
 יומעככ רבעכ דובעל 67 5דוקפ ינו ודוכעת ססכ סלשלונוסכסכל סכ5> םתלחנתהו

 .לולפסולש ץפסד ןוורע ולגליספל לכטסמ \ומולוודוכעק סככ סלועל ביקכל
 50 וומיע וסו6ד ס)וע לכנע סוס רבע 656 סודכע דכע יסעס * ןולל סוסו סולכע רבע עב <

 לכע סוס סקד לערופ וכס) ןסווקווכ וכס סוס 09 יספס * סוס רכעו סטל סוס 607 סמות וסו * לבו*

 ילדו 556 * ססככ6 סול ךילכ דכ סיתברכב ודו סקו קידכ קפכל סופוכ סוס 3 1695 ססלכפל

 לכעל ווד ספל ףערו 5דו ךסממ ופסל ססבכהש !לכע ךטק וכפמ ר6 כלוב (ונלנד 6ןכב כס
 וזעו ססרכלע קפכלללעמסו 67 בול ימפמ ךספו וע דכוע ספפמ קפבל ססרכס וסילה וכרכ 5

 תלסע * קספזכ סיליל ספט בולעל ןפ9 = = <7סוכנ סילול !097 רתסכ ןיפט קבורעתב סולו קטנוע

 * בוט וכ רופס 5 סיד55 ףכוו רוס בוט סייד ספמו * ךסס עכ ומול רבפ 36 קככ ו * 55עטסו קב
 6סכ סכ ונמפ לכל ₪ פרו בוט תעדס ץעפו רממק סורפמל ףרשע לע רכע ער סע בוט ברפמ

 בוט סירפלו וכוכב 3לקסל ףקכויעב לוס שסכוע 85:75 6לונלבב סופ ביככ6) טופ בוככ6 ברעד

 פליני לניו! סוכ לעפלד בוטט עכ סהפתל 6לכ * לוטפורסכ סרסמו ס6טוט רקסו לוס6 ןומיסל ערא

 לוסעל .סוכמ 0תעפמ ול תוכו ֶּס ךורכ (םלוק ןול ירפס = * 6תורוסב סיכל סרונו) כוטס

 כוקכל פוס 57ס ול 6עלע ךספ ןסוסד רתכו יתסר 6ע\ע רול וסוסד רתב וסייולת לע לטלס

 = = "מ ץכוטמ פס5 סונע ספעס .סועקולל סעכ ץוכוסו ןווכו סופכו סווס תווטכ וופלב חפוו
 סו < ןתכיו ךעל(ס סמ 57 סורו (תתל יוכוס ובלפו (תתל יונכו ונלפ ןיליקס יוכוחו ןווכו יכוכוב

 ('3יע יןכוס לוב עסכ לתת יוכוו ליב וווכו לכ רומב קידכ = > םעתו תוכלטס ובס דע ךקסקכ

 (גוקילכןיכ סוילגקזכ .וכ %תכיקכ רוס יל סו ןיבל ןירתכ (וילגק6כ כל סכ בו * קת יונכונ

 ן'גכ , |
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 סיעפל יעעו וסב טייקל שייעוטר ןוב פיסכְת"ָבְ יטחווממ וסייערב ןילטכו סכקד ומול ןישדוד ןיצ
 כוכרס סילערכעל וע וב יס סועקופ) סודפס "י ונו) לע רכש סל*ל בופ 67 ןיבכו "כלבת
 טילוד וכוומ לכו צד ןומלונ כ:ת) "תכויתב כרס עפ מ לע רכעד סכסל חפר סובל סרת תפוטכ סיל
 ןיגב ופמכ 6עלע לע סוקסיבטו טכקמ סוב ףיפט*ו ססכד סיב (סומכו 6כיס ר:נו בסל ספכ יס 6
 65 כ ןיערשת סולל ילופפ סיכ סייזו סומכג 67ץוק%5 6לומכ 5לעו סוכרב סימס כו םילקד
 יכסו ןדע ןגכ 67 .6וססד יר6ט לכלו סימ6לו סול לועס) 6תבו'עב כלס5 סרקיוכ0מל 655 רוע
 "כמ כרפועס פו 'רמכ סיל ליעל ,תרפועב סל ךקמו סכמד 6טוכומ יסיפד ףפסככ רוכב ןכפפ6
 סל6 לנלנק6 לכד ססס ינמס וסו6 יס ןכולט לס רקס(! ןעכ קחכמ קפכ 07 בכ *50עעשו
 6מוימת 5כוקב סוכ (קתתסו קקבו פת רקכל * םעמ יןכז) "סוקמ יומש * ספס ימש סיפ ל:עלל ועב
 ןפטכ סיכ ררכת%ו (כוכסב קקנוד סמויפס סרב 67) סימל תוכיפמ רד סל0ס לע סיכ רט
 ןכפכ סול בוכרפו כקעו לת רתכ5 = * סיד ךפוס וסע לכל קמוספ קפכו תלוםפ ונט .לכו6 רולכד
 ע:מ דנע סתוסלב סל 9067 סנס סכ) לסרב סומט עכס ךקבעל 700 סוכנל לכע דינעת6ו
 קופסו * כט לפ וסוס ושסו עוורע וונג 67ו ספכבכ רכלכ סך( קלוק ןופט ןילת ספל ןוככת6 סיכש
 "?סרכזכ סטס מסי םעמיוסמו סוקעוומסויסטס יוכפ סלל סוס ןוט קלקכ) םפכ יכלס ןכ ןש ןופ
 ןמס לכ +תבוותב סכפץי) ספל 5 טוב רמפל ופסל \5ו כקעוכ ססעמ ימסו = > קחכיב סוקמ יומטו
 "נומעפ סטכ ס3ועפ ד-ער| 936 וכס ף\6 ער דכעו סורב ףרת6 בוט רכע 57 ןיגכ] סירס
 וממס כמ6) סכמוסמ שוער סק * סממ (ורטעיבכ סככס ול קככס סעט ירסס וכטפו ?תכוקמ ורע ןץל

 2 'בע | יקל רוטסעס
 לככב םלקטב שלש רכל) טלקעכ קלע וכוע לככ לוכעל %דוקפ "וגו סידבע רש כב 5 ב

 סרוכע ולק6(לכד ףתולו ודוקפ רתב ?פדתססל ףתולנכ סרוכע ורקלד ץכסליפ מיס
 ומבופוכ כותל סודנע ול וככל לטיל ןינכ ךוכטכ%ל סע 5כב סוכלע רתב 57תס5ר לכעכ
 כבכו סורנע ץל6פ סתו<ינקסוס רסס בועכד ןונב סודבע ןומופ 5עעט +(ע סס ילכע סילכע 55
 רכעכ סומ לפול סיככע ץר6ע ךיתסבוס רמ6 ךולפ6 וווככ5 בוקכד רכבל ןרוע6 רטעב יפב
 * ספק כ ןופק6 ןומוס ןיכפב * (עלעד ןוסוב לכע סול קרפל סקופ ןט סול קירפד סורע5 ספפל
 פכ לכ סי ערור (נעוב .סכולל6 105 סת סיכב כוקכל סוככ ןורק(ו סס ילכע כועכד ד:ע ןורסס
 ןיולכו ינומבכ 5זפספ ופסק טופ תילו סולפט 07ןקפ רובעד ךכע ורקפ ןודכ לפכ םכסב 5
 לככ * ווומנב שפסד ןבכ סוליד 6מוסכ ןכ יכקל ןילכ ןטרפ סר6ב םכ רב סול ערול כלוב * סייבר
 לכעה 65לכמ סימרב קופו 05 לטרסו יככב ימכ 6דכ סלל 6ככוב 5כב כ ורקסד געל) סיקיבד ןיול
 ןכ ונכ6 וכבלווסטפ שס ככ לכל ךיכטנסוכסו = * גוב6ד 6רקי ןוכו6ל וסספופ לככ ינכ5 סלפטפ
 ןוכפ ספד 9ורע דכע יובש יכנליוסעל) וסיוכתב5 657תסללוסיתובד ןווכ ערמעמו ווויכנכ ספ
 ןכרק | *לקןומולו סתוממיסמר סור ןוכולו וסכ שרטעת%3 סכ רב ךירטסד ס9יע3 ומו6 ןיגרל
 6כו 5לרפו ירכב יככ סכמוקנסד סטכ ןכ * ץכ6ס 5כןוק6 ורק6 לבע יפסו "ןכד 9וכ דחו 'דבעד
 לכע * פתומטוסמל .פורב 595565 ןובכד ןופ6ב סרטעפ?ל םכ לכ ךוכטכפ) (תומטיסמל 67 סור
 ןיעבעל ךיכס 997 סלע %וכ וסופד דכע ופסד סלוכע ירקפל (תולנב סכקלופוכיו לכב נפעל
 | וספכןוטלעד ןולעו ןו:פלפ לכל ןיכרס> ןיכמלופב רעפס 6ס) = * רודת סכנמע) "פכסע (קו :רודת
 0 | | 6ןרמ טעתלר םכ רב ל6ס כו 7 ירק6 קפפוגט לכ וסילד ץנמ ןול5 לק לגו קלפו ליכע וסיס



 ביק ייכ "הב ל 8

 יכָס ףופ ילקלו 57 לברר ווהמ) רטעפלו קיל וקול סיכלטל סימחלופ סלפמל לכע יוסומ) 7
 רפה לכ ןול6 ורקל דעו * סול סווקו פפלע 1905 ןיכקפופ ץובול לכ ךיככ ןקול 507 ןכ533כ 3
 ופדוסו רכב סופיבד ןיור לככו יובלד יומנכ עדכמ3 937תטלל וכוד ןכ י607 סיקלוס ססכז
 סכקל טיל עדכעל סתורולב לדתסוד ןסמ " 69כ לע טילסד לרקו כול דו יווכב לככ יוכ5 סיטלס
 ןב יכקס ןידכ 6פמכסד וככ טרפ םרלב סו עדכמ) 5דקסל דכ = *דבע יןקט סול תול לכ חרסב
 ןכו לכע יוסטל וסיונורתב 533כ263 סמ רב ךורטנ ד לבחפופ תיל סבב סו ספ סב רכל (כסליפב
 ןינכלכ 53פכתל) ןבו רבע סב וסמל ךירטנסל 6תולנד לכקפופ לד וסוס ןפמו סנ קכ סיב (כטעתלל
 סוקוער קנדתלמ ןוטנעל סכוקתל סכמלופ םפפמל דכעד לורב ףתילנ פבקפ ל3) קלפמב ןימס ןוסלע
 .פ9כ 57ורפ 603 יוכסב רודפ קבדת6 ןב * יןמ %םלכ ןופפע ןיווכנב סיכפמב 5קכדתלמ לתמבהד ןוורב
 6ללכב וסויורק יוסל ןלט 59% וכוס ןיקתלו ורלטד %כסלופ דוכע דכע * סידוב ומול ן9מ ול
 רכסעו 55כ סדורפ 553 07 לללכב סתובוניסמ לכד פור ןיקתלד םכ ככ וסיל לד :67ק סרובסכ ד
 ןוכוס ככ ןופבע 5כד ןיירסמו ןולייס ןופ לככ יולע וירכל סכקד םכ לכ וכול 67 =5דמכ לכ
 ספכו) מע יפסכ וסיפסלכו 'סולוכ סורסמדיוכב לכד סכלמ ובד סכמוסמ סיכלפב וכסדופ ןועיקל
 ךירטנ5ד 5קעטכ וסלכ ןימלעב "םרתלוטכ רכ עדומקמס סלפרמו למוו לןככמ ותל למלעב וסיס
 6וס תוסו יכעקס לקו ודוסלכ וסו6 635 ועב לכ סבקו סוכב יוכמל ןרסדופ וכלכ ןוירטמו ןולוק לכ
 00 לב סכמכסל 5 ןינכל ןירתל 6ןכ) = * יפדוסיִב דופי 50ב עקלנו דוסוד סיכב יוסמ) דוחיל
 ןמ 60 350 + קבע 50 לתל ידנע יל רמפי) * כלפת ל ךכ רס5 ל5רסו סתפ ורבע 5 רמסו ו ביתכד

 = :ןס00 ןטלוןל6 סלועכ דו ךורכ = *רפפקל ךברט6כוקכ ןודכ 570 סללכ ןמו6 " ככל

 יתקהב םא תשרפ
 כלומ ךנמ לכ ץפי סט 5כ רוכזימע חתפ סווק 'ר" וגו כלת ותקחכ םא

 סעד סנופ ססכו (כ רוכו ימעי וגו רועכ ןכ סעככ וכוס סבע סו
 וקרוסמ ןפטב ןות טד ג9 0 סנ רוכו ומע יכס ןוכ םכוס ןוסיר םמד סד

 6ומעד סקלוק ססכו רקס קקני ר = "וכוולכועכ וכל דבעמל ?בועב סלה ןותל ימע
 כסומ ךנמ קנכ ץטי סמ + וכ סגע ךותו6לס סמו ךל ותימע סמ וע ןומ במס וסירלמל
 יפו 6 וכ רעתס ןימרק סמכו סנומטמ ככ ססכוסל ךכ רט סודכועו ןיפמ סמכב
 סמ וו רוכו ןכוככו ןכיעגו 6לוי לככ ןוחווכ ןכ6ק ינ) *  כ רוכו 56רםי) סכק ןול 6
 ןיס סכ רוכוועבב יו רמס סוס 6כלפ 0קבסס) יפב 6לו סוד וכבל ו רוכו = "13 סוס
 רוכז וכ) סיס סמ לו רנו ןוחווכ ןכס ד סכונגכ סיכ סכתגטס 3 ןכ סו סתוטכ 656 סב
 כ ןלע סקנס6) יטכ 05 ךמפ ןוכרכ לווכרכז סדק קוכק ךתדע רוכו סול ככ ו
 56רטיכ וסכ קנס וסו675כו0) 3 רוכדו רידת ןכט קגס6 סכנה יסדו רמ5 סלוסי
 "גגו ססיכיו6 זר כ טתויסכ תו סג ףנ דס חקולגכ וו דק ןןמוקו 63 ןומ ריכדו

 סכק / ,



 2. יניס ףהב

 לכ ןמ ריתויודוידבועב ןוטרפ ברו סוס סיכה קלכ חת *'כדכועכ ןול רובפ 03 סכק
 6דכועב סרעתסנ ועב ספד ףכחנופכ 9: ע ססכ םכרכ ועכד סמ לכ כפיו יכסו
 רתסכו סומקוס סו סמודקכיעכ ד דכועו 0נועכ סלכ ע רעת6 ףתתלד סדבועבל
 ןכועכד סמכו *סליע) סרעתסנ סדכוע סוי'ת סמופד סנמכו ס'מ תיש 6רכוע .תולל
 6תוכסממד 6רטסמןוות6ה ןוביח יעבוכס *סנמכו סלכועכ ס0נע ססודק ףרעתל
 פר סוס טרח סענכל געסו * 6מופל סנומכו סדבועכ ןוסניד 6רטס סרעת() ןייעב
 ןינרד ןורת טפכו סט - סועקו6 6סו קככ סוס סיכמ סע טרח סלע ןוסרח לכמ
 'מופד סנמכו 6תונכתססב 050 סדכועב סיומת 6) טס" פדכועב סיינת ססק * ןומו6
 ןימודק 5סרםיו .ךוכעד סמ דיכעו וסכ 0סכיתס) כמ פור וסיינע ןורעתמ ןידכו
 סרעו דע 6לכ סיד ספור וסוונע ירעתסנ וסיידכוע לכו ןושדק וס)כ 090
 6רטסכ ןוכיס (סד 3פרטיכססק לו כקעיכ םחכ 03 יכ כותכ דעו" סורממ חור ומנע
 יסכ ןטכנתמו וסיינעירטתמ ססודקו ות6 סמודקכ וסיולכועג ןדיחס ס03ע סמודקל
 'רבקת6) ןקלכ 6עטד (תעסב דו םפכב םעככו ןומיכס לכ בר לכ סוס סססכ חו
 : טקכב יודכוע סע!כו סדיכ סומסקו ןודמ ימקוו כ6ומ כקו וכנונ כותכ סמ סיתע
 (כווכל עלו סוס טקכ וססד (תופכתססכו נעל ןיסרח לכמ כר < פד סלב
 עפה ססק סונרע6 = םקכו ססק( (לכ "פ ) סל מ ככ ועכ סר לעו * תעש
 65 6מלעד ןיטרקו ן םיכ ןינוזו ןיסיב ןורטס לכד וסייונכ תיס סדבוע ככ ךומדק ס
 ו סוסו םדוק וכמו דער לס וסי6יפמ יסוטקמ ןיקרע וסנכד וסוירסכ כר ןונכו
 .ןמכרקו ןווגעו סתתו נענה ףזגורו 6חתר לכ לטכמ 6קד ןיזמסוכ תרטקו ףטדקמ
 סמכו וכ תו רוגכס תו םייפס סו ןח ישו סלכועדכעמ) תוחכומ ירתו (מוי לכב
 סווע לט סרפכ) ןרטפו תורוסד םייחוכ ירתו ןורסס (שופד סמל 6דכועל ןוטוזש
 סטק סל כקעוכ טחכ 5 כרס וקסכ עטר סוסס ₪167 ןויכ סמוי לכ ףתולכו

 רוכד סוס ךימועככ (כ רוכוימע דנו  *וכ ךלמ תעורתו וע וודל0' מ -\סרסיב
 6כסכ וככ 6כדיק מסד ולוכו סל וכל ססניס סעלכו כ ורכמת6ד סכמו (וסס
 * סל ליכזמ ד יס לגלגס דעו סוטטס מ" רקד (קיכ סול קיכט 6לוסורככ ליפס
 לכו 6נו וכ ןדוח6 ןותיוסד סכעו לכ ןורוכד וס וכווכמ ועכב לסרשמ סכס ראס 6
 ןותווסויכ םדססנוכוודו ןותקכמה ןעכ יוכימנע ס5ט:פל ינטסקו יומכסכ עפר (וסַח
 ןידכו וקכו ירס לגפגכ סצכ לבלגכיססור595 ווחע םו\ סעס לכסינ כותכ סמ סיטסב
 וכל פכדבעד תוקדכ ןוכיס לכ ילו תוקדל תעד ןעמל יפמ6 ד כו ןוכוסכס וכב וטולש
 ('תתו סניענד סוגורווככ ססטנסנ סמכעד סמ (סקיכס סנו יכ ןדופ6 ןותסד סכמוב
 :רכד סכת( ועובוטסו סלומס ספ ומי סטול רמשינ ככ 6כרדל ןולכי 05 ןישוכ ןוכוזנ
 םיניפלסעוומיתסס וסלכ ןיערתנ סמויב <6תש 30על ףתעסכ זע ?36 יי: רכדו רססכ
 יכרכר סמכו :ןינעכ ןפטםו ןינוסו ןוסי"טוטמ ןסרס ( ינלכ (פ) יניכס סמכ ךטסת(ג
 | עשר (וססו 05 מטה 6רטסמ לכ לע סברכר (סממ תיסו וסל ירכרמד סו ע ןכממ
 וסיסל סמוכ נוב ווטרחכ רע סוס סוסו 0ככמ סע (כעמ (וססיכנ) סיכש סוס
 סכווגכ יעב וסיסר סמ סול עדוסו סוכג 0קכתמ6ל ות0 סוסו סילוד 6תעיס לכב טס

7 
 ור ממ רוממה



 ןיק יתקחב
 6ד (כוונכ וס)כ ךימיכ6 ל סורל סכונ סיכנסוכטל (וסס ממס ןכ) לודל (כוו
 סומקונס ?סוקפוכמ רותי 6ולונכ םיכמ סוס דעו ןיטרח ןומיפכ 3 ןורקס רתסלככ
 * ןונפסרעכ סותס!פ ךל ךימוכס <פונ תכר ךלטיב%5 ןוס ןומיכפו ןומרפ ומס לכו
 סומקנ6 6ס ןכ3 -6רסס ס0 ככיתויפזימכ ןו)פס רעכ סת כו ןונפס דעב ףכס%תכ
 סוד סבו) ןכ556:סוד96 (כיו סעלב ל טורל סכינ בועכ וסלכב (ד לעו ןורכ סב
 6קות ווי ןועז רקס וסל תונ 6סדסיכבל ןוכופ :63ווסויכב) סת נס ךנמיכס 0
 6לכבו רקס סודפס ופכוע ונופסו ככ 66 6ל 6 606 - *סיר90 ביקכ (ס
 רנמ6 סוס עפכ זססו וכסורס6 ךכ ןוגכו ווס 87 סללככוןכממ ןוגס טורס סוד30ד
 רכר סכת6 ותובוטסו סנונסספ וכיל בותכ ךכ ןינכו סיכבל יס סו) ורקו ינמרחכ
 סוד56 סכונ 030 כותכ 65 (סד סוערב יסכזמ לק עור וסל + 96 רכדו רפ(כ
 סוססכו סוכ סוס 6תולכתסס :םחככו6דנ )0 * סיכב) תכתשס 6ממנב 6 מותו
 6רי) . "סימפכ תרקל סעפכ סעפכ ךוס לו רסס עפ (יכווכל לכתסע סוס כמו
 60 תעש (כווכ) לכתסס סמו סוססד ")6רש ת6 ךרכל וו וכיעכ בוט יכ סעלכ
 וכ ערו ןורכ +ז!עב חכתש0 0 6כר (זגור 6סד שח ןורכוומוי ר6סכ תכת06
 69 6מלעד םוטפכ לכמ סימרנקיכמ ףסחז (וססכ -5רםו תפ ךרכ! ו יכועכ כוס
 סוסו רעת% 650ןיפ ןודכ תכתמס חתרד +עמ 6וססכ וזח סת *וסכ לכת
 6 6כקז סוססכ כתפו ע)ומל 036שם 6רטסכ 6דת(3רת(6עמר 0וסס עד!
 סמ רוכו ייפ כ3כו-וו סעז 9 סועו6 סמו ל סכס ס) כוקל סע כיתכ סע ןודכ תכתצ6
 ןוסיקנומ כו 36 ןיסכו ךכ ןינכ רועכ ןכ סעלכ ותו סכע סענ *ג) קלכ ץעו סמ

 :וכס]ןו קכנ6 ןוסוכ6מד =
 (וססכ ןמת (תורופד ןורוזגה -רתפ(דיעקמכס6 "וככל | א

 (תירופד ןורוזגווכס ורק6ה 5:ס קופ ורשת יתוקס תו ץלכ רתס
 6וססד ס6!ע 6רפ6 רת6 סוס 6ד וטפסמ * ורעסת וטפסמ תס) .>ןנולכת(6 סב
 כו תורוס ידוקפ לכו שפתו )יעד 6רכ 6ד ןרכפתמו סיכ תדוקססללע סקח
 סרות סו .כתככסרות יפסד ןיגכ ןדיח6 וכסכ סתירופ יטודק לכו "תורוסוריב
 6נססכ ןוכוסד ןודוקפו ןוזכנענ ןומודו ןוריזב ןוכול לכ ותוקמכ סח סר עו ספ לעכמ
 טפסמ 6לכ כתככס רות ירקסד רתס (וססכ ורמז תיטפסע תו סקס ורק6ל רתס
 רכע%ה ןפעו סורק פר 6לנכ 6וס דו דס 6ככו כ 6דו 6לכ דופס דו כפי יט
 67 לעוווס סכקד +קס טפזמו חד ןיגכ 6סור מפ סינפ )כ (תורופימגתפ
 6דו כתככס סרות סד ורמפת יטפסמ ת%ו סכלעכמ סרוק ףד וכ)ת ותקסכ ס0

 ידוקפדיכער ןסמ 0 * סת:ס סתושעו 5" סתופ סתיטענ - מוד 6ממד ס9כ סוס |
 רצוסומקו"נוכ פצע וטכ ספ מניע סינ דיכע ולוסכ לוכוככ וופרוסכ לו ףתירוס
 6דכ 07 (רכחתס) וכוו'ע ורעתמו לוסוס י6דו סתו6 סתומעו : סתוס סקיזעו
 פר רמ6 6ד +סוונכ + יפדוסת:% סתופעו תוסי םסדכ סטודק 6קס (תכתפ60
 6תירו5 ולוקפ דיכעו 'תורופר יפרפכלוזסד ןיבכ 6% סול רכע דוד יכו סס דוד םעוו
 סכוד 6ןלעכ (כלמ סוס 65 03יפ) סטסזע יוכוככ תוסו 6קדכ ?תוכלמ גוסמלו
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 יתקחב
 פסודק לקט קולסד דע סכק) סו) קכסמ 6 וליל תונ\פכ סק ס/טו דודכ

 ןפ כוקיו ףדכ סמ סט דכע?וס נוכוככ 6ןמוב 6רוסכ קיס 6תעטכ סיימרוככ
 *'ביתכ סתו6 סתיפעו 6ד לעו סס דוד םעוו ככו 55קוו כסס תל תי56רשוס סט6ס
 ןסכרכ ןומוסלכ תוסו סקדכ ססודק 50ס סנקתת ל ןונ דכטללל ןונדתשת ןותס יס

 = < :תופו ?קדכ ןוטינוקתכ וכווכב .ןוסכתשו ספיענל
 6 וכיונע סונוד סלוס ןתורח\רק לכ "וגסתעכסכקמג = רבו

 ורטסו כותכד סורק מפ 6וסד ןותדבעד סכוקק +וטס ןוכיל
 טקדכ תוזעל פס לו ךרד ורטסו כותכד ןווכוכו = * טפסמו סקר תוטעל ויךרד
 ופמו טפסמו סקדכ ססוע (וס לוכוככ סתירוסד וופרוס ריטסד ]6 06 ' טפסקנ
 ןיחיגסמ 6 ןועדו לד 6סכומכל ןוט יונ רמלו םל סככ = * ספק 07 טפזמו סקלכ
 יוככסתל'קרכ כיסוד ןסמ 60 יוס סמו לככ סור מס דיכע ן6ש ןוסור מד סרויב
 רקס 6וס ףכודכ וסוינכומ לכו 6כודכ סיכ דופס ףככבמד לוס יכס סושקוס 60 חת
 םוסוד ןסש) סבמוקוסו די לט ס)פת 6ד סנפת.<טעווכ יסע) סנפת סלכ כדכ וכד
 67 סקדכד ןיגכ תוסו 6קדכ סיגמ 6םודק 6 (לוע) דובע סוס ףככסמל סקדכ סמ
 סמודק 6קשו 6רכ 6ד רכמת( ןודכ קדכל בוסו דכו קדכל בוסי סקדנו וימר כפיס
 :ומונסכ םודק 6מס ליבע וכ יסדו 0תתלד תורעתס 97 דוכעד ן9מ סונט פכתשס
 סזוע טפסמ ירמוט ירסס בותכ 67 עו לע רעתס יכס תת דיכע וסופר סכוומכ
 60 סנכסמ חת = 'סופ דוכע (וס לוכוככ סכק סר סקדנ סטועי תעלככ ססדכ
 ןוכסוד סמ 030 סונכ סולודמ סי תיס 0) סככסמר ןוגכ טמ סורת6 וס 60 רחת6
 וכעוסמס םק = *6פקש0) כיסוד סמ 096 סדודמ 6רוסכ ס5 קוס 0) רסיסו סול
 ךכ ןונכו פוכמ פוס תומד רתסב 60 סו סורנ רתס 6וססד ןונכ ומ תשכ כוסה
 שרכ וונע לורט וופד" (כ)י6 סקדכ סל כיסו וס סונע םויחד סוסס | 'תמררק6
 ססכו םממ 6לעל דוכע ומכוכס ףתתל םכ רכ דוכנגר (סוונכו 'תומקלינת סקרנו
 סקדכ ולמ ומסו 6)כ לע קולס סקדכ ךכ ןינכ )ועל פוד 5 דכעמל יכזד סוקנוק
 6קדכ ספידק סמס )כ יוסמלו 6דפכ ןו) 0רכמנו קדכל סקדכ רע טד ספל
 תסככמ) יככוכת סודנכ בותכר סקדנכ 5% סונתסס סו תת" 65 קדכ 0סד תו0ז
 | ירנוטתוס סתישעו ךכ ןינכו רמת 50רשו :
 56 וונר סתפופעוכר" "וגו דורסע ןוססקככפןרסכס< == %ת\רבך-

 םכ רכ ועכד סוטקוס 6רק י6ס פטפת 90) וזגר *ונווסטסת =
 סוסרע !פ בוכס טכ רכו ףילו שקרד עפ לכ סיריפסו ערס רבו לע כוט רבו סוגר
 ומס 6וגר69 ןסעכ 6שכ יכבוןוטססו ןונזסו 5מלעב ןורעתו ןוסומכ ינודרב סכ
 ד םכ רכלסינ עכו "וסווכמ בייתסוו וסויוונכ סוטפכ חכתמי 65ד ןיגכ 6379 סלק"
 ובמ6 דס סודסכ ןוחכ סו )ו סיכבנ וס3 רעתי 65 ןיבכ סימופב סלמ וסייכמ ופי
 ופכתמ6ד 6תעסכ ח * סומופמ סמ קופי 007 "סל ומדו סכככממ לע סכממלכ
 = .(רכתת ל סמר יתד פעל ו6ס ץרסב סוס יתתכובותכ סו סב ומ ןופכז55רש+
 ץה(יס ןמ סעמ סות יתכטסו ןיגכ ומ : *רורפז ןופו סתככסו ןודכ >לרסו תסככב.
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 ריק יתחב\ | -
 60 *סליד [תעומ לכו סוס תוסס תכ תרגס וס סמו (קתל (םוב סכוזל סוח-סל
 נר = -סכנר6כ רוכעת 65 כרפו 60 ד 6רטסמ ות6ד (םכ וככ 6ממוב + סינולפ

 רוכשת 6 כמח) 356 יסככ סערפ ןונכ סט 3מ כר"מ וליפסד סוטקו6 יס 6
 05 ףןק'עב סרכעס וניפסו 6ערסכ וכלשת סלל סער סו יתבטסו 'ס!וד 6תעוס 07
 דו וכוינע רוכעו 65 (סויזמ שכ רכ וניפ6ו ןומע רסמד ברח וניפ6ו וכוונפ רומפת
 וכ'פ6 םור כיתכד סקכ 5סרםיד וסויבוסכ ם50 (וסד קומקוסו סכלמ וסומ6ו םירד

 6וס ער 6טור +6 ןכוכת ססד 0)כתס 05 תוס 6כָב לגו סתותוחמב דכלכ'וו חוסל
 סוכופכ ןספתס פתע לכ רסכתס 63 [ עד (םור ו סוכינכ ןכותסמ6ןפלכבט
 :9רשד ןוסוכוקכ:םפתס 056 * ןרפכתט וודכוע) סנס 6רטכד 6קור וסיטסו 60
 סוסו = "סותוס ולכז וסלכד כיפסד 20רזונ וס) תופכ )ו וסומרוכ סוכ ןומוס 9
 יךוףמ .סוס6רסוסד דוע) *ןוסיבוקכ ספת( ךכ ןוגכו סוכןימיס לכו סימרו סו רע
 : | *:((תתססנ סיעכו 0רוסכ 5
 סכוכסמימכשמ 6תבוכט סר וככטמ יתתכו "'ב\ סככותב ונכסמ ותרבה
 :יככסמ יתתכו | = 5סרטוד וסווכוסכ 6ככשמת0 סוד ולוד 0
 ךכג מ תושד ס65ע 6תומומרכ יסדו 6 6רח65 מוסר סוסד םכרכ) ישדו סכוכסמ
 = יתוו) סותוכד (עוסכ לכ לטכ ופכגרודיתד 6 ךי6 רסס * ךויע 6ריודל סכעב

 < 6עב סכק ךכ | :ןומנע) .ךכט םרפת6 007 ףכנ) סנוכטמ 60 רע6 | *סוכ5.
 36רחו ול רמ6 3סרשיל וס) תופכו סוניד 6פובכ \טכ דכע סמ לסרשיב וסב סרו\דל
 . קומרתשס5קד כב לע <6וךימנפל וכויכמםרכתס (לד ןיבכ ופווכב ונוד ססוכסמ ₪
 ותוו סמוכטמ ועכוד ןסמ סונוד 6פוסכ (וסס ןורטכ ןכפו ןדוכ קיכמ (כוכסמ ןכמ
 ןוכווע רוד6ד ןובכ וכיורוכ 16 ףכוכטמ סככותב וככטמ ותתכו ךכ * ןכב סרוודל
 69 -ןומלענ סול וקכט 69) וסווכב כד סכוכממ-6תולבכ 0תטס %0רמוד כב לע 3
 /לטכ רכע סע סונע 6ריודל 6עכו סורכתל סיקרד םכרכל | * סכת6יזפכ עב
 ךסרע קיקר5 69ד ןיגכ 6תיכב ולוד (סרע 67 רמ6סותוכל ותווסו סונוד 6סרע
 .<סרע 0 סכתס וזפכ לענק 0) סככותכ ינסשמ ותתכו ראס סלק ךכ = כס
 ""ךכ ןיגכנ וכויכמ שרפתס נד ןועדנת ןוכזע יליד רעל ןווכ = * וכוותוכב ולא

 ו : סכת0 וטפב לענת ו | |
 וכונכב ופול (כוכממה ןווכ'םידט סכלותייסו סככפ | %]ף בפה תחו

 ךלסתמ ךילס "יגכ סלכ ןנכמע סכ0ה ןועדכת יסלוב |
 ונס סדוסו רג קמנו'ָב שול ךוכחמ סיסו ךיכל ךוכינ תלו לוס ךיכממ כר
 סדוסו'ל) קחנו ב רמס שולל תובלפכ ו (ירכטר סול בירק רפכב דפ )וכ ופיכמ
 יוחד לכל סמ 6מכפת) סכועב ל ד רתסכ ןכסד געסל סתורוסד ולמכ 6ץיכ
 ת6 קלי סמו" גו סנתמנ ופעל סטנו 506 6 חקי סטו רעו סדוסו ל תתפ
 6רקי ופונססו סלקכ סוכ ורקממ סק 3סרש 3ושוס סמק ך5 020 יי66- לס(
 ע טוסו 56+ ר6תמי [6מב ימפסר רע סכמוסמר 6דיכ סו סולד סכוכסמ 6 סילוק

 ו מקכו ףתוכטוסמכ ךדוכ ףכוכסמ רפתסוו5סרשיןיכו ספק ןיכ סכמיסק 60 6
 ןסקכ ו 2 3 רוט | |



 | / .תקחב .
 ףךותמ םימו 3 רעכ ןוכ ןכעסוסיותרסמו סנקמס 6 כמו ביתכ סמ * רלתשי 7
 ףךעעו סכוכט רטכל יזחתס וס:סו "סמ יכבל 0רסיככ וסיסל ןיבכ עשוסיל טפ "0
 תיבסוילד סכוכטמ 67 יכס ווחת 63 סממ סמו סכק) 0 *לסלס ךותמ טולי 3
 יעכת ממ ןוטרפתי נד וסווכגנ 6סי סכוכממ יסכבנ רכסח ןוכופד געס וסוידיכ
 וסויכבנ ילוד סכוכטמ בות ס 030 ןימנענ וסויכגלבותוס 09וףרטיד וסיכמ םרפתסד
 סנוכטמ יסס סכקד סיכנ) וכק לסרטיד בע6 רתס לכו "וסל קוכס6 05 סימונכו
 ןוסמע סכוכס '6רטי ולגד רתסלכב דעו וסוימוכמ סיפליטכ 03 סכקו וקכמ 62 סיניל
 יבטפ יוד סעוד רמו רחבי 'ר חתפ = סומקו6 5סו סככותב יסכשמ יתנו בית דעו
 וסינכב וסמל 67 (כוכטמד וכזל ל6רמי ןמוס ןוסכז *  רב\סז סכס ולוס רכט ו6
 660 וכמו ותכסוופרו טיר לכביתס ספק תולגכ ןומוסד גע6ד ססנע לכל ןל
 6כלק) = = סולוד ספוסכוסיסל וסויכב סינ תיסד סכוכסמ סוססכ 0לכתס0מו וסיונע
 6ןויחר 6כלמר ?פוסכ סיליד סרכ תלטכ תלכע סמ סונכוסמ סקפ( :תוכורטמ קרסד
 סכלמד 6תוער קולסד 9תעמכ | *6סדוכ סיקכמ סע סכ)מד ('תעדד ןיבכו סיניל
 "קנטו 0נ כתססנ ןיצקכ קיטו ןיגרד תוחכו ןורדס קיטס סוססרכ לעו (תיכורטמ גע
 סי לו6 רתכ) סלתוכ יטסוק ורוק6מיכב ירפסןומ ימחל ןגיכ וסייע 3תוכ ובקוכןיב
 :תוערד ןינכו וקכס 05 ףכוכטמ סוס כנמל סילכיסמ וקפכ ןוניפד 1:0 50רםי ךכ
 (תוכורטמ לע סטודק סכלמד (תוער קינסד ףתעסכ ןוסומע סיקכס וסוילע כפל
 ?קגט6לו 6)כתססל ןינתכ ןנולסו ןיגרד יחכ תוטכנס לע [פקומ ירד ס קיפ סרי געו
 רפועב \6 יככפ ודוד סמוד דס יככו ירסס ןוכימקד ןויכוסוילכ סתוכ יטבוק ןוב
 יתבכ ונינתכ רקס דמוע סו סנס !תכל סרבו6מ) לרבוס3 6%תכמ 0בל7ל סילופס
 תוכולח 6יועב ('תסמכ יכ יסדוד תונולקס ןמ חיגסמ = *תוטרדמ יתטכו תויסככ
 ילחמלו סונדמועב ךכ ןוגכו )סרסוד וסוינע 6קבט0נ\ 0לכתס6כ סוכרקסןי ץי:מ

 * וכ סתמטכו סליגכ ": סטע סויס סויר 5סרפונ ד ןועדי ןכ 67 6מוו 6וססכ
 [ןות 36 ס6מת 36 וככ 'ורסומ חתפ סי ר ירכ6מת תקק< | [ףאפו

 "רכדלו וס 6חכוסנ יעכ סכקד * סכק ימק שומו ןיבוכק סונכ ותקכותכ
 חרכ סיכ 0רכדל עב סיכב) סילוד ומוקר וגו סירכל חרד סכ6כ רטומ תרסכ וסל
 ן6ו "סנרו ןכ קס כסכו פיכוווו בספו רסל ת 0 רסס 06ממכו ביתי יטסי סכר רשימ
 סכתס ותכסס יתכ * סטיכרט לכו קילס חכו סוכו קולט סי) וכו סכק סינ"סר 7
 סו רכדלרידת סידיכ טיכרס סילוד תומיסר וגמ רגווכתכס6 סמכ סתרמסו יי ר6
 6:ד ןיגכ 0תחכות סיכמ תיקונס פטוכרס סיכמ תיקיפס ךכ ןיגכ * ותסנטומע תו
 ךכ ןיגכו יסדו סכתס יתכסס ןותס לכ6 סוס ו6ספכד סקיחר ק)וחוכ סו ןתס
 קרעל ן6מכ 'סיכ ןונוקת 63 ץוקת לו י6מ* ותחכותכ ץוקת ל סמק ל ימכ'וי רכומ
 ורטב סמכ :וכירכ קדכ רעת6ךניעסכ חת -ימרגכ סוכן כובכ :ינז ןוכיסד ןובוג ובמ
 ןירמוג יטיכרמ 0ס9 וטיכרסןוסכמ ןיקפכ ןיטוכרס סמכ שיסמו כימימ ןורעתמ ןיריסט
 ןוכרק6 ןכממ וסייכוחת ססכ מכל פלו 'מכעכ ןורעתעו יקככ ןוסלכ פכוס!ם יטיכרט
 יי ןולטכוןיקלסו קנ ןיתקכו ןיט6ט דחרסח ןיעכרקד ןכממ ןיסכט ירסמ

 כקונכ
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 וטק יתקחב

 = יט לטו ןירמוג וקפכ וסכ רכחת 6 קינדד 6רוכו ספט ןיעבבמ סבר ףמוסתד 6כקונב
 ןנטירסמל ןקס סכתסרסינ ותפסו תכד ומייס) סטכ וכבד ןוספכקנ וקכתטסו ןותחכו
 סד סרוכעב סמדסס ת6 30 דוע ףיסו6 65 6לכ ןוספיד תפסות לע תפבות בודד
 לוכוד (כוונכ תפבות 036 סמל סלכיט) כיד ירסמכ תפסות קס 6 ףיסו6 למ
 סכתס סרסול ןינכיסמס תפסות "יסדו תפסות [ת0 יתפסיו סד לעו* 5כבמ מנע
 6דק'עגר יפ6 לכבומ) מנע לוכו 03 סוניד סוסס יכג סכק י6 סכיתסטק לע עכמ
 לק סמ 606 יסכיתפטק לע עכט תר 6 תו דומעוומ'\ סו רומסת תוכוע 007
 6לכ עכט ירקפד עכמ יסיסד סטממ (ד וסי6יסמו ןכוונבקנ בס 00 036 עכמ
 תכ ירקסו עכס ורקסו סכיתסטמ !ע עכט סד לעו סטעס ססעק סיכס עכס ץקמ
 (קפ6כ ןוניד דבעמלו סטתש דכעמ) 6סדוקלכ עכמ 05000 י6ס ןיכסמ 'עכש
 6עדו0 סתוכלמכ טלסממ סרסב0) 0דחכ רכקת0ד עכמ תכ | *סכ סנכ וריק
 סוס לט עכס רסכ ריעססמ ןכלע כותכיירק6 טבט תב 0נככו ער (תוכלמ

 רמס 6כ5יכר = :סנמ לק )כו סוס קקנוד קר0כ עכט ר0כ' טוס
 67י לט סכתס ותרסוו יסכיתסטק לע עכס 0 ף%ס25 | רמו
 וכוינכקפ רעתס סכ0 יכ6 66"סומקו 6ד סמכ ןוכרהס ןכממל |
 סוסד סכלעל = * 56רטוכ סכסד סקנע סתומוקר חת "וכיינע סרטתס) עכט 0
 וכס לכ סכנמרמס סכנמ יעק פרס דק 0% סכנמיפק ימק סוסויסדוקו רכ סינ
 סער ןמ ךג ךירתס יס ך) דיכעסיסמ ךליסו ןפכמ תלכק 621 ךל שכיק)6 ןימו
 ןורכעי ןיטסל 16 6לקת יו 46 סלקת וכוד ךוע ןותוקו פסכד נתוכנממ ך) קופסו
 קופוכ תכסו 6כוכ6 60 ךכ * סמנעמ קופי תכסו סכס 650 דיבעס סמ מלט ךל
 וכל דיכעס סמ סרטו" 6דחכ ןוסוכו סתולגכ ךסכ תכסו כס ךמע 0כ0 56 6כר6מ
 ןיבפט ירסו ןיפירת ירסמ וכוינע סנות6 60 וכווכד6 ותיכרס )ו וכ תניק36 לס
 סלכמ ןיכוד סמכונוכוונע לכלקד סער סמוכ) קיפסיס "ןותעמס 0וןוכל ססקנ6)
 קופכ ןותסו 030 036וכל דיכעס סמ 330 סמ\עמוככ ןורכעיווכיולע ןומוקוד ןגכ6ו
 ןוכל קוכטסד ןורוית סו * סתונגכ ךסול סכתס יתרסוודסס (תולגכ ןסנו חערסה
 ןותס ס'כק רמס טכמס סקלט סכיעטפכו רסס סכותסטה לע עכמ | *ןוכמע 0
 כרחתס 60 ןוכווע ופכוסמ קפב ףתונורטמ סס 0מנעברודיכ 6 ןותסו כ ד ןותמרב
 סע לווע וסו8 לכ 606 סנכיס יוהתס 05 כנמל 0סד כרחת ינוד סנכיס 6לכ
 6תינורטמד ס)כוסב לסערה 6תעסב 036 חרתט6 65 סכלנוד סוודקו תיכורטמ
 :תיכורטמו 6רכ וסבתטס )ד מס 6דקכ וסלכ סדק 6כיסכ סמע 60רכ כתם
 וסכיס 36רסיד גט5 6תטסו ןוכמע 630 60 דוכעס סמ כס סנכמ סכורח לכיס לס
 ןוקפי דכו ךודל6 וי כמו בותכד סומקוס 6סוןונ קוכמ 6ו ןוסמע חכתמ5 סכק תונבכ
 קרב ינזפנוסיסולו שייק יברך * רקס 6סו ןוסמע כותו סכק סתולב מרסי
 "וגו תורכס ירכל ס:9כיתכד ולס יסוו רכ סייקר6 סנקתכ 6תרעמ (וססכ וערע6
 ופלס סומקו6 0 סו רמ6 סילועבמ סרוכןירכד תורכסורכל +0 תורכס דכנמ
 עס תירכטורכד ןופו ןופס ףן\ * רמת 8 60 סשמ לש וקכע פו ולו סרוכנסופמ
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 ותקחב
 "סולנמ ותסר פט ןוילק סוב םוכו כט טד ווס תורכ ומ ןגלמ וס סרוכ גס יפמל

 קת ןומו6 תורכ קדו קידטו '"ןקדכוכויסנ כולל רתסע סכוד ןמ ותסר שב
 פיפק רומסו רוכו ךכ וכינכו סדפכ תורברוסקו ןוכו6 תירכ ומ נס ןונמ ד עו
 תורפסירבד י6דו תורכ ךכ ןיבכו סדחכ תירכ 6 'סנונכ רומס סויכ רוכז 0דחכ
 תכפ ךכ ןינכו סוס וכסו6דו שופ 'ררמס * וס 67 רתסכ תורכ דתס לכו וסכוב
 תכמס תס תוטעל תבסס ת0 לרמו וכב ורומס) כיתכד תורכ ירו רומשו רוכז סו
 ותתבו ותכ חת -רת6לכב'תורכ ירק פד רתסו דק סמ (לכו סוע תורכ סתר
 סכת 5 יתרסוו פד 6ונס 9תוכד סמנפ ערפד קט וסו6ד דוסו לנס לכ סנס
 וסוו 56 וטנוכ תורכסירכד כ'כו תורכ סרו 60 קדכ 67 עכס ומ *עכס וכ6 0
 ' רכס 80 לכ 60 תסז סב 0 "רבו ססיכווס ץרלכ סתווסכ ת(1סג ףאו

 ץרפכ בתויסב -ןימלפל ןונ תסכס 6)ד תסז ורק6ד וכ תוכר! סנ "סב = =
 "'וסכ רכתתס (לד ןיגכ סות!עב סו סיתספמ 65 ' 6דקכ ככ סתויסכ *ססימו\6
 = "תש ותורכ רפסל ךכ ןיגכו "15 !תורב 6 וס קורפס 03 107 סת6יתירכ רפס
 .סותלעב )ו םותס סמ 63 ריפלסיכר רמה +תדח סנמ 6כעמס 6כ0 סייח יכר רפס
 סית'עב 6לו סות סע סל 036 * סו יעכמ סתונכ) סיתברס 60 סותרכס 6" סתלכל
 '65 כס 326 = +סיקק-!ןעונכ (וס עבו סונכקכ סוס סי6מ רח וכססד ן
 ץיבובמ וס)ס סבוגכו וסוימיכ וספפכד ףקובוספר ןוגכ "ממ * סיתלעב 0'\ סיתססמ
 דזסו6ד ןובכ םינועב )ו סותס6מ 63 טכוגס ו רספ כיתכ סתלכל סתו!כל רסס בב
 .6קומכ 6רווד תוזטו + תת סוחרד םכ רט" 6סכב ילוד 6תומיחר ו6ספכר סמופר
 :ףקימכ ימועב ומד ןזת סיסד ןויכ ןימנפל סכ לויע 65 ןמת תווס 656 וקסרוכד
 ץרפכ תויסכ 61 סג <6) פכס ףו6 מ ופכתסס ןוכט פנער ןוחיר לכר ולכורד
 :סכ6ד סתלכל ו6מסו * סותיעב 69 סיתס6מ 62 יקסרוכד כוש סוד ססיכיו6
 :סקלעד ןסכט ןיפור לככ ונע ימדו ןמת ףוורטד יטספכד 6מופר וסוסד סכ (כמומר
 :תתפ * ויד 67 ס)מ עמל 636 ףכס ססותס 0 וש יפני ל"וסווונכד ס)כ יס ןיבכ
 :סוקקוסנ ךע6 תו ךיכ6יתפדדככ 6לככ6 רככי ןכ :ויכד6לכעו כלדככו ןב לו

 נוטפ (ס סות וס תומד רתב יסוכ ביוחתסר ווויפכ פס * סלככו סיותסמו 9לכימב <
 .ופד ךוכ6ת6 רככ כותכד ריתו סורקיב בוופתס תומר געסר "כס 163 סוס סיכמ
 :5וסס16ו'(כלק סו) דוסע ודו 5וסונב לכ סזכמ יפרו 0לקת רסכ לוז 0רכ וסט
 :8מלע ו6סכ סול רוקו יוכספ רוקו6 6ד יפדנ וודכוע ןוקפו רסימ חרסכוזס רב

 כיתו6) סלע םוימ סכקנ ספק וכג 6פ3ע פוססכ סונ רוקוס +פכ ימכ וכג
 וסו6ד רוע? יבר ןוגכ 20 דככו ןכ * יסדו סורקוד ףויסרוככ סול

 ינס6 6תפס 60%ע (וססכו 6ק!ע ו6סכ ינכ6ל סול רוקו
 6לע 6וססכו פע ו6סכ ןומנע ןורפכ שרר 6חכס

 ןוככל ן+כוד סויקודכ ןוסוס ןוסכו'וויופמ רותו
 ורק ת6 וסימע ןיפודק ןיעזבפ ןומודק

 :'גוךרכ ערז סס כ סוףיכו סיור לכ
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 גו ומנככ סד6מ ת6 ור רכיו חתפ כפר :'וגו\ דפומ ללב יכיס רכרמב סמ וו
 סוסו 5תתויסלעד'לקוודב סו) דכע סד6) סכק 6ככד'תעסכ חת "ות 6 סרק וסט
 בעסו )כ סוכמ ןילמד ווסו לע יפייס דע "לע ופוופמ ךוסכ סורוסכ סוסו לכ לולכ
 יור סלנכ ומלככ סד6ס תס ודל רכינ סרק וססכ סוכ 6לכתס0) תוססומקנל 67
 רח סכקוכו רכד ןנולכד ןונרד ןורתוסדו 656 סוד ס)נכ ומ ומלככ רמסד ןווכ
 רכז ביתכד םכוס 6רקד ףפוסו יסדו ווס ןופומרפ וד ךכ ןיגכו 6כסומ דחו רכדל
 וכ וב לס וורטסכ תדיפס (סכקוכד געלו וורטס לכמ סוס לונכו סתוס 6רכ סכסכו
 סרסד ןויכ " 6תתו 6)וע) 6תמכחב לכתממ סוסו (נככ םילס ונסלל ןירטס ןורתמ
 : סופוגד ילמכ 690 לכתסמ סנס 63 סוכמ תקלתס6 תויכפו ןיפונרפ וטעמתס
 סולתמל סמלו רכ דונוסד דע 6דו סד וכטית6 לו סתתו סמ עמ ןוכב דו3וס רתכל
 לו סונתט6 65 ס0תת סמלע דכעו "סומק 6 6סו קס ירקסד 0ו0!ע ( לתטל(ם )
 סונתמ6 03336 קלע םיוקתלוססרכ6 0ת5ד דע סימוווקכ סכתס0 סנו סו/מ סנס
 ןסול סמיפוכ לופסד ן6מכ (מימוב סוכ דיפו 0מלעב סיב פכתט6 ססרכד דע
 כפי 6תסד ןווכ * רותי סויסתסו 6למסכ נער סודיכ דופסו סנו קס  "נופכד
 לע ונטרסכ ( סינקס55ס) )יתש5 0 67 )כ סעו טטומתמ סנס )ו 6מלע סויקת6
 ₪ רכעו = * מנע ( סילקסל\ (פ) לותמ6ו ןסספכ ןיעכטו ןוטכט רסירת דנו
 ופווקת6 ןודכ סככסמ סקתףווכ סר 6ר;טב 6תורו6 36רסו וניכקד רע סינתסס
 דקפומ) ס5ק ףעכ ומקותס ףככממו (תורופק ןויכ ןולתתו ןופ!ע וזסכתלו ןיוממע

 קי



 9 - ףבדמב

 כ חת ' סככטמד ןוכו6 ןונווח סמכו 6תירוסד ןוכיס ןילויח טמכ 6תירוסד יונו
 ףוס ' סע וכמתסו 6ונופכ רכדסר דע (כמוותמ 0% סותכודכ ףבטיותסנ ועבר סנוז
 וטרפתמ סנו דפכ ונס וסנכו ככסמד ןיניוחו סתירוסד ןונויפ דקפמ) סככ סעב כס
 ןומ\סו 6ד ןמ סד יטרפתמ 6ל ככטמו 6תורוס 0סל 6ליעבד סכנונכ לכ ד ןול 5
 < = = ןמרח6 ןמיס רכ וסווכב סעדומתמ6) סכבטוסכ ןומפע ןוסולוופ ךכ ןיבכו '6דקכ

 16 * דעומ 5002 יכוס רכרמכ סממ 36 'ו\ רבדוו כותכ ךכ ןובכו לכבטוס ןומ תומד
 .* 16סכנ וססכ סככטמ) דחנ 6תירוס) למ 656 * ימוס רכדומכ 66 רעומ לכ
 קטו פרי סוסס) זמר וו טדפ ורק6 יסו לח )כ תיכטס סכמכ וכמס טרח דב
 סורכמ ץרפמ סת6נ) = *ופומסכ וסכתס6 וסנכ ןומנע ןידכ 6סד 6רסיסל ריסנל
 חתפ חכו ובר *סוסןופפרס םדסכ סורכממ 36רמו וקפכ לכ 6סד סעדומתסל
 ןימסע ווסד ןורכונ ןולס ךרכו וכרכזלו "וגו ל6רסו תוכ ת0 ךרכו ךרכו וכרכז
 רמסד ןפמ וס חת +(כמו לכ וסיונע ףוסוסו וכ ךרבומ סכקו סרכדמר סככמוקב
 סמממ ןנכמ [סכרב ונע ס0סדו0ל\ סול סכרכנ ועב סוכוממר וס נכבד סירבסד ססכס
 ףסוו סכותוכס וד56 ו כותכ סמ רתכל | "כורלסומטסיככככ סווס סככסו כיתכד

 'דמ 6ק | "וגוסכותובס ודל6'וו דס ווס ןסכרכ ןורת *'נגו סימעפ 530 סככ סכונע |
 וסיס יסו *ן6כרכ לע ןסכרכ וסיינע ס6דוסל סכנ רכד רמ6כ סכתס ךרכינ רתבל
 ו * 6לועלמ 6תומדקב ספתכ וס = *ןסכרכ סילע ודו לו סורכמד 6קכס וכ
 6%  סכט סנועכ סו3 סכרכ) יעב 6תכרכו 6ליעלק ךרכתמ סוס סול ךרכמ וטי6
 יעכ סירכמל ךרכמד ן6מ סמו * סכלד 6תומיפר סכס ועכ 6נככ) .' סטוכ (נועב
 סולכו סמכ תח9 לע סכק) ךרכמל ן6מ י6כט 6כלכ סכט (כועכ סול ךרכו יד סכק
 ךככל ככ ךודלס 'ותס תכרסו כ'גכ = כלד סתומוסרו 6כט סכלו בט סכוע ופבד
 טרטו 6מותיסו  -יכמתסר סלמ לע סירס סלועלר 6תכרב תול סנמקוס 60 חת יוגו
 טיככתוד דע יוס 65 ףככטוקו סומקוס סו וסיוכמ ונטכ סרפוכ 656 * ןמקת6 ךיס
 6וסס ן6כמ רתכל\לסרמולוסנ ןכרכמ טתימדקכו 6כבטופ) קילסו סרפוכ 6וסס לכ
 (תוודקכ ןוכרכתמ 56רסוד וחכתמ6 ל6רפיל ןול ןוכרכמו ןורדסמ רתכלו 6רפוצ
 9תכרבד ןינכ 65 = * (מווכוכ קינסו6מ 6 בתו *6כתומ וסכ קילס )ו ףפוסכו
 סקזת65 ליכוו ונע ור6ס רסס 6רטס 6תכרכ קלתסלד ןויכ * ףכוימונב סורס ל
 ךרכו -( ףמתומ סינעפ פס ) סכויכמ סופע 9קלסכ טכוידפו רפוכ ןולטכ סבוינולכ סד ןוגכ
 ןיכרכמ ןוכוסד ןרס6 תיב תס ךרכי י (סווכמב ןיקלס לד ןיטכ )6 לסרטו תיכ ת6
 ןומכ ומכ וכט ןרס6 תוכ תס = * פבלד 6תומיחרכו כט סכלכו סכט סנועב 6מעל
 ןינפ ןכרכתמ וסלכו וסוול ןומו6ןופ6 'ווו6רי ךרכי > ןוסנוד סתכרככ ןכרכת6ד
 חכתס605 חת . (כויכמכ ןו36ע 057 נע סילודגס סע סיכטקס = סלק סול ןולפדד
 סוס 6כרכתסל סנווכמ וססד * סנומממ וססכ סוכ ןכרכת6ד ל9רטוכ וסכ סכוומל
 סדח) קסכ ביתכד ןוממתס ןיקפנ[פףכרכדרתסכו סוס ןומלעד 6תומולמ -6מ9503ו
 וז טדחורק6 6דלעו 6מנענ 6וויז קופכ סוכמד 0מ3עד ןטכרכד 6וווז וסו6ד וכטס
 סמ סט 5 כותכו סלק דח 6נכו ןווממ יו ךכרבו בותמ דעו סוכמ קופכ סלכר 6נווד

 כת ,



 חיק * 7  רבדמב
 ןכרכתס רת6 ןפמ50רמול6 טלד סוקק םיכט סנססלוס: בר נג סכרכס 6
 ווח סת * ס6נע 6כלקד 6רקיכ 5סכימכ ןינכתסמ () ןיפובטמ )ד 6קלפל וגו 6
 דחכ ןופיכמ (סיטע וישי .ןומלע רוסו סבןקד סומק ןיסכז 30רשי ופכתססד (תעסב
 סוכ) סיכ ןיפימכ ןפכרכ לכד רתסמ ךרבתע סוס סיכ 5)כד סכוזמד ודק סע 6
 ןוכו 6 לכד רת*מ יוטרס וליתסלנ ןכרכתמ ווס סתתל 6רסונוומרמ מיתססו ועטכתס
 ןומרס לטכ כותכו = *ןוונמ וו ךכרבו פס קפומ) וכעת סנו סוכמ ןיופכ ןפכרב
 .ורוסכ וסיפ 67ו = סנועס דע סווח סכרכס ת0 יו סוכ ססוכ ןוינוררס !ע דרויס
 ןר6פ רֶסִמ עופוס 6דכ ריסכ עיפוס | -עופוס סוד 6 ופוו ללכמ ןווכמ בותכר מנעד
 6תומיסרכ סוס סנכ 6תוכיבסכ 5וס 63כ רעתס וס דכו * ןימלע וסלכל וריסכ דו
 < ךוניפב סולט וסו רסס 6תת) נועד 6 לכד סמל סוס ןודכ ומונטכ וס )כ

 : ךיתוממר כ טונס
 חתפ רזעלס 'ר + וגו 5ללטו ימכ ונחו סתוכס תובל תותוסב ולגר לע שלא

 ימ"תורוס סכוכמ סמכ "וגו סוכס6 )כ סכ ושבו סלמורו 6 תמש
 ןותווכ .וסנכ סיד ןונווס לכו ס5ק ועמתט6 תירו(ד ונמד רת6לככ 6סד סלק
 רוע ףלו "וגו ימס תס רוכז6 רט סוקמס )ככ דסק סימע (רוידל ות 6 סל קו סולל
 רכ ית6 נועל ןומוס ןוסנע 6תורו6 ידוקפ חת -סומקוס 6סו מ קןונפכ ווסכטל 6
 (ווכנפ רמו סיקק רטעתמו סכק ומק סתווק 6דוקפ 6וסס סדק 6דוזפ דיכעו םכ
 6תתל סו3 רעת וסיסד כוגכ < ליעל סינ עת( וסוסד ןובכ 6כ0 סיימלפ ןמןול רכע
 ספעי יזועקב קופי 16 רקס תלד סקכ 6תתו סלוע) סע דוכעו ליעל רעת5כס
 ססכז | = 6תתמ ומ סמעו סמ = * ליעל 5 ומ ססעו | "ל סטע' סם וסלט
 = 69 סודחד ןוגכ סנסור ת6 וקעמ * 6תורוס ידוקפ דוכעד פכ רכ "וססדסיקנומ
 סנעכב 6תת6 תרכחתס ןמתד:6פודק סערסכ ומווק לרסיד 6כמזכ 036 קכת6
 ומכתמ 6 65 36רסיד 6כמזכ = * (תתו נועד 6תוודס סלכר (תונדפ (וס ןודכו
 סנפורו קס ופממ כותכר ודוח ס6ופ0)ו ודחמ) טכרכל סול רוסס 6מודק ערסב
 ₪וכורט יככ ידס סוסד םכ רכ דפ 6מ₪ 6כ0 ובר 6קווד סכ לבו "וגו סכ נובו
 סנדסכ סנפורוד ץכזוכ סכ6 ררמס * בותכ סנפורו קס ופמס רע סיכ םטכ לככד
 ת6 ורכע ביתכד ונויס סלסורי 6 וסמס.רמסד סימעטל רזע5ס'ר ודחמל םכ רכ יעב
 3 ת6 ודכע רמוס רסס כותכו *סקמשכ "וו ת6 ודכע רמוס דס כותכ "קקטב רו
 %ערפכ ןפרס 36רטיד (ממזכ ןסכ 006 = > 360 וסס ןוכ סע "\ סדערכ וליב\ס(ריכ
 סכמוב וכ סר טריב וו ת6 ודכע סיד * סבק6 ער 6כ ןפרם טרשוד (כמזכ ןסכ סםידק

 ןויכ וכ סיס 6דו 163ת סחממכ וכ ביתכ סו סדוסורס - 6ומעע וכו סתולגכ יסיסד =
 סתונגכ וסופר כמז לכד סוס וכס דו 96 סמ ורקסו סוס וג ןמ בת רד
 ורעבתס (מיוו (רפעמ סל "ןוינ סכב) ותיי סכקד רע סקמםירק 6 5) רפעל תכוכשו
 תוודח ירק (תוודח ןולכ * רפעס סנקשו דחכ ןורכפתונ "וגו ירוסיעוק *נופעמ
 (תוודפ) ףתוכורטמר סנכקל ןוקפי ןונווס סעכ ןודכ * י6ד) וסנת קמסכ ןודכו נכד
 :'וג) סכפס6מו 'וו סכיכפל ךלס יכ 'תכו ובו ופנפו ועבבלנ סירסס לכ כלמד לוס
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 יניס רבדמב

 ןיטכפ רסורת ןמו6ר 3סרשי תסככה ןיורממ עבר ןו56 * תופוסס ולגרלע שיא
 סיטכס ונע סמס כיתכ * (נועגד ססוובכ 9ככ ס) רוחס רוח ןימוקת רסירת

 60 סו יטכס .י6תת)ד ןומוחת בי ןיטכס כי ןו36 סיטכמ וע סזם "?גוסויטכמ
 ירק)דקלכב סזימיעמשס וככולרס טד ןוגכו ילדו 35רסומ תורע סיד ןיגכ סומו
 בותכד סומו( וומוסתב סקת6יסכ טוד ס+נע כנו 6ט7 (נסיכסי6דו 0
 ןופסו וסנככ לונכתס סד6ד 0:קווד גו ןומוס 36 סיר6יכפו סד6יכפ בסונפ תומדו
 (כומומ בו * סדסכ סוכ ןכימכ ןוסלכו ןוסכקנודכ ןפרפתמו ז:ער ןי-פפ דל וס
 ןסכמ ןורת* וסוינע 6תכוכס ' וסיגרומ לפר * וסיימרק3 36ירו ₪ - 090םמ 20ירכב
 סוסו ןפכמ ורתו ןסכמ ורת תתלר ףערטכ 6 (סוובכ < סתועבמ(ב סוסו ןפכמ ןירתו
 רתכנו * לגו סוונ\ס סכממ דעומ 906 עסכו כיתכ סמ "ונגד ןורת ןונטכד ןצכ "וסומיכ
 תקל יכס ף\6 רסורת ופכתמלו 03ע ירטס דל ןוכיס ןוירשמ ד ןיכרחס ןורת ןימוס
 סנחמ) + לכומר 6וגרמש ליכק) סרוסו סספומ לבר סכומ6רכ עסכו " פליעלד (כוובב
 תוסרזמ תימורד כס קכזמ "פרזפל 6דנ "סנררל ד "שרופר סוורטמ וכל ןכוסרד
 לרפ6 סטפ שרכבל סיורמוי לוכקכ ןד סכסע ' סמו סורפס ס:מע "ןופכל ]ד סכחמנ
 רע 6דכ 6ד דיפס לכ > תוכרעמ תיסופב כס סכזמ * )6פרר סוורשמ ליכקל כרעמל
 ס)כר 6טירק סלכר ט0נע סנכר 6תורוס וסופד 6סידק 6מסכ רח6ת6ו 9לכ ץקלםד
 קיפכ סורדו סורדנ קיפנו ט6מו לוז 9רוסכד ףתוריט וס קרזמ ו" סוכ נינכ קי סלב
 קיפ6ו חרזמד (תורוטכ ו )ווע\ סורד ייפכ סוכמ טורר ס "חרומר "תורוםכ 6וולתנ
 3 = סוכ סוונת ןופנו\ סורד "| חרומ "יוסווכוכד 6וססו ןופנ) סורל וונת ס ןמו *סיכ
 ותטמ כיסוד ןפמ ןכיכת דעו * סורדל ןופנ ןוכוסו6כבכ רכד ןב סוס 6דו 6תיעכמסכ
 סכ סע ס טוררל ןוכנ ןוכ וסופ רכד ןכ 6סד סירכו סוככ סי ןויוססורדל ןופכ ןוכ
 ₪סרזטכ דוח6סורד דעו ברעמ פרת ווד ורב וסויסיב רכד ןכוסורדו ןופב 6וונת
 לסק '6וננקנ דיפ6 6כ6ד 6רטסמ ןכוכת דעו *סיכ סוינתו 0סקמד 6תורפוסיסל
 %קכרמר ןייוז *סדכ 67 6לכ רוק6 סר (סווגכ סרוכב סוונת סמו6ד 0רטסמ *ססלע
 6מומטד ףתורוס וס'5ד פרזטב סופקות סוררד תוחרומ תועורד ןרק) ןרמתס6 כס
 סופות לימכ סורדד ןויכ תומופכ תופרזמ 6תוריפכ 036 סיורס ל 9סמסד ?פקותו
 תומופב * כומוב לוככת 0 0069 6סד סורדכ לולכת ןופנו ןופכנ רסס וס תרזמב
 תיכרעמ < כרפמב 216 ןופב דעו -ןופנמ לטב ס6רתכ סט וסופד ברעמ 6סד תיכרעמ
 9יז6 סופקותו םרזמב סוונת סורדד ספכ סורדכ ףדח(ת65 63/0 סיס תומורד
 6וס 6ד וכועיני יכקכמת ןמומוורסס סורדכ 6706200 0316 ברעמ כס ףתורוסב
 יכקכ סת ובוויו יטסרכ תסת ולעמ רסס סורר ןופכמ 'רטס ןירתמ (קכי כ'גכסורד
 סותטמ ביסו סכק 6נפונו6 6ד 6ור) * סורד סוס ד וכימיו ןופכ ?וס ד וס
 וסויתטמ כסומל (טכ וסכמ וס תיס רעו *וסדו ןכו6ס) תריפסו סורד) ןופכ ןיב
 ןווכתס וסו6 6 סד ןו"כד ןוסכ וסנ ןוכסוד 6כ6 ול ףונופ יכסו סורר) ןופנ ןיב
 סורדל ןופכ ןוכ וסולד סכק וכג) לכד (תומינפכ סלע מולם 6תוכמוסו ופלכ
 6נככוןורכד ןוסכ סונ .ןוונסו ופדו סורדל ןופכ ןוכ ןורוסכ(ד ל6רטו תסככ וכגו
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 טיק יניס רברמב

 סלפנ רעת6 כס לתתל 6רכוע יוספד סמכו סלועלד סכוונכ 6דכוע ססזק(לועב
 סזלע ישסכ וקלופ ססכו רמ6 ךיופו סככו רזע)6'ר) סיקטכווומק עס *סומקוסו
 ורוס ו * וגו טרוטיממ ועשה ורוסלורטלמ |  חתפ | *יק6ד 6לעבו
 ןוסנעמ לומד 5 סונע רוסכס ס5קו 0נוענד ירוסככ לכתס0 סכ רכד ןווכ יעסוו
 סכקד ןוכ | יוותזופמוו = יס6רוךילעודוככו ו חרוו נעו סלכ | *ןוסתתו
 טכמ 610 | > ןמודד ןוסוכ6מ לכמ נע סוססכ ופתסמ 03 סכ רכב סוכ דוח
 סרקס סענעכו 60לע !%סכ סכיפתס ךיס ךכו ךוכסכ סכדוקסד ןויכ סכווב יססכ
 = לנתו ופמ ךמסו ךוכ6 חמטו בותכד ןויכ * לנו ךכ6 סקסו כוקכ ךלעו
 :3קרטו תסככ 0דךמלו *סכק 6ד ךיכ6 פפו 66 * 6ינס ךטסכ סל ךתדלוו
 60 סרק 030 סינוד 6תוודק ןךוכס ןועממ כ | *%תת)ד ךתדלוו " ךתד)וו לגתו
 "6תתנד ךוכס 67 וכ תקפו כס דלני) ס5ק ףד *קידכ כס לובי לוג כופכד יודוסלכ
 תפסותב ביתכ "וכ סוסו סכה רלויו" תפנה ךוכ6 6ד ןידב וכ לוגו לינ רסס רכד
 רמס | * תמס30 יוותוס תודפיחור דיקפפ ךדוכ בותכ > 9)וענד סלק 6ד וסו
 ' ודע סכלמד ףדוכ דוקפסד ן6מ ןותומס סוכ כתס6) תוס 6רק 60 רזע)6יבר
 6ת "סומק ופס לכו חסודק 6כלמד יוקרוסכ לוזסד םכ רכ סוס ססכז 107 0
 סלוענ (יפועל קנתסס יימד סכלו\ סו 6מלעב טולס 0תומד ףכנו5 סולוכ לעד ןווכ ווס
 ןיגכ טמ תופד סקעט ןי'עט סלע יככ לכ וודוסלב סמלעכ טולס תומד סכוסר ןווכו
 ןכודקפכ סוטפנה ףכודקקפ סידוכ דקפמלו 6מדק9ל יעכ םכ רכו סורב כל: וססל
 זיכודקפ לוססמ רוקו סוכגנ בויפתס וסוסד ב*סד 0רחס) ףכדוקפ בוסיד םכ רכד
 ןודככו6דו סיכ ברפווסו סוכגכ רפת (מודקפו ניסוס סיכ רמסת03 ו6דכ 5
 ככ כנו סוס ךכ | > 6תוכמיסמ וככמ 163ו סוס טידק 6ערזמ 10)ד סירתב6
 וסלכו לוטכ קלע יככד ןותמסב לכו וסוומפנד (כודקפ סול ןובסינ ומידקס (סטכ
 סתזפכ ןומול לכד ןובכו סוס 6תוקד 06 ו6סד ןיגכ 6תומד 6מעפ ןיניעט
 ןוכודקפ לכ כות6 סכודופכ סול ורסמתס וס)כד ןווכ סיכב) וכוופתס וסלכד 0
 0% םכ רכד סיכבו פכודקפ ףכת ל ףתומר בלוס סוס יפדכ 109 חת ןוסור6מל
 6תעמביומד 6כלו5 סוסס רעת6 ותמוסו 6מלעב רעתס וופר סכ)וסד 6תעסכ
 שכניסוסס רדסלו וכמו ןוופ'מלע כב לכ'מלטב רפתסוססד ןויכ ןודכו רפכ קולסד
 * גרב ווקר סלי סוססד ןינכ ןוופ טקסי ליזסו סיבג) ודקפתסד ןומודקפ לכ ףתומד
 6%" טולס 9תומד כניסד דופכ 6י)ילב ןירעתמר ןוכו% ןוטיינס 6טכוכב סט סמיתוסו
 סור תס טרוד לוכסמ סוס תולרל יתכד ןונכ טל ריכע סק 'תומד כיס סוסס יסדו
 " תורופכ'מנדתס6 6יפונכ ופטפבכ טולס 656 פיוד םכ רבל ספ ןוחתפ סול סי ו
 רמס * כמ (כווב ופקכ סכומקד ססכ לכ( * סוס וכסו פדו סרטוב 160 סדוסו6
 סועוק 6 סכק 05 כוק6 סמ רמסו םתמ * תרמס סקד וס ריפס ודו 2
 /6מ₪ תוסו (כומו קיס סתת) תוס סליפ' תוסד סכוונכ ווק סת = ירו סמו סל
 רוטסל 02000 וע ןימע * סמודק (כלמד סזודקכ תכומי) ל6רסי * ןימעו )לרפו
 סלכ 67 ןדופל ןיגרד .וס)כו ל)6מס) ןינרד וס)כמ 6תת) וסלכו 0כ6בט םורד
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 , יניס רברמב

 טק ססתת וסוסד שכבו ליטכ ףכווב 5וססכ לוטכ 6םירד (מוונכו 6טור ןפ ןוינתל דע
 * ורכרת6 וכס ןוסניד סכ0סמ רטס סוססכ זעע ןומע ךכ ןינכו סוכ דימסל ןיבכ
 6ככז וסו6ד ס9תת יססכ ומס סוס סוסנ ןיסתת ןירתכ וסנככ סותמס 6וס סעלכ
 6שור וסוסד 56 סכק 6 כוק6 סמ רמ6 ךכ ןיבכ" 0סורכ 095 6רכדתסל ליכו 0
 96 וססד כגטע 66 ןימוו ןונוסכ 6כודב סכתש6 63 ס6%ע 6מור ףוססד ןינכ
 6מלעי6סד דסחק) כט יסס) לכד 6כונכ 5יקס ליטכ (טודק 6תוכלמ וס כמוקוס
 ולס 56 יזס תו ' סכור סיכ חכתס(ד סוי לככ סעוז וסיסד 05( ורקע ךכ ןינכו
 גוודזסד 6וס 3660 ססד יד סנוע) רט וסיסו סמלפד לקופמ סוכד (סמוקוס 6
 6כוונכךכ ןינכ ! סכק ס כוק6 6ד !ענ רדסר ₪ ידמ 35 ירקס'ךכ ןובכו סידסב
 ינו ךנו ץחככ סלוק רמסו חתפ רזענס כר סככ סלתת רעת ס כס מור רעתסד
 6ור ףיפכ וסיס דכ ווק םסככ 6310 5דו ומול 'תונגכ לרטוד (כוובופסכ סתסס
 רוכע ןסמ "סימס וחכתס6ה ןומיס לכל יחעו טונס סככז ןירכ סככו קילסו 0רפעל
 בכדמ |פמ 67 לכ סעו תתל לופכתסד שיר ופעו טולס נועל קינתס6ר סככז)
 רכרמ וס רפענ 6ופכ וסוסד כבלע 60 שר לסווכלטקכ סוכ לוטכ [6מו סככז) סול
 ןוטלםו 6)ועל ןיקנס 6ככזכ ןדומ0 ןובו6ד ןותע רסמ תסס 6ד ןינכ *ינכלטמל סמ
 6שיכ '*ס 57 לכסעו = יונו סוק ףיסות תנו סנככ 6דכ פרפעל ף'פכ ספירו ןויסמו
 "'םכז ןוכו6ד זעע ןומע ןולס סימרכס תס סרטומ יכומס דכ סול ריטכו סככז) רכרק
 6כנו6מל 056 6קנעכ סנט (סננילס 65 9036 רמ יודו קוטכו סדוסייכר 6
 * רכדתמ ךיס ןוסלוד 8תוכטנוסו זעע ןימער סכעדו תשסד ו וד סוג סכפוורו ד
 וסמ רזעפ6 וכר 50 "וגו סי וכ רחב כעו וכ כותכ וסוונעד לפרט'ד ןוסק)וס סלכו
 סיכסכ 6ד 6מוובכ 6תתל ןיכ נופל ןיכ סנוגס ןורק6 ןילס ןסכ% תלת 56 " ותלנשל
 6וס 67ו תת ותנוגסו ליעל סכק ?םותלונס ןופלו דק )כו סו36רםונ .סוווכ

 * סומעס לכִמ לוגס 3 סתווסו כיתכד
 סנפמ לנד עסכו םיתכספ רתכל 'סומססקמ "וגדעמל56 |

 םיתכ יסומסו6ו ברעטב סונרט סכיכס ומויס סמו סתוסבכ3 סורפס
 ךכ = *רנו סורפ6 ת6 סמונ = <רב) רמ ל 36רםו ךרכו ךכ רמ) וס סויכ סכרכיו
 ךרוכי ךכ ו6 כיתכ 6%56רטוךרכתי ךכ 036 למק 50 כס )סרטי *36רמי ךרכו
 כרעמכ תכפד ךכ 0% (מיע) ךרכו 63 םודק %6רפו 05 -36רטי ךרכי וסט )6רסו
 ךרכי ךכ רמ6 ןודכו 9תבוכט סומע 6ממד (נפונו% = סכרו סרפ ודס 6 יכ6 כותכו
 * "וגו ןחזמודבכ 5סרשו יכיעו ביתכסו מפ ךסיסו 5 עע5 ךרכי ךכ רמס) 3שרסו

 "ורפס וכלכ 6תכיכס סיניטסו ףיקז סוס סכומו 050 לכס ומ ביתכ וידו תס לכס
 כרעמנ וסוסד 6זפ) 36רטי ךרכו ךכ רמ6 ןידכ סיטור לע 6תכוכטד 6חור קרסו
 6פוגכ 6רכחת6נ סורדל ןופכ ןוכ ווסנד ןוגכ ססמוקוס 6סו כרעמכ סתכוכמ וסדנ
 תחת ול6מט רסס סל 6קכקמ סורדו סטור תוחת ס) 6)כקי ןופכו דס סנווזכיוסמלו
 6רכקתסלו סורדכ ןופנ ןיכ סמלסלמ ותמי יסדו 'במוקוס סו וכקבמת וכומיו ימסרל
 1 / פג דוד סלסת רמו*ס לכ ןכת *9קנע סכרכתל) דח לכ ןידכו ספונכ

 ם/



 נק = = 7" מפ רבמב |
 פכקמ 6רפנכ טכרכ ית סורדל ןופכ ןיכ ססכתמ6לו ס) גוזל ןיבכ 6ממוסול חו
 דוד סנסת סע כד ןחכמות ןומיסכ 6פכמ רדסמ "מתר כ מס תוכל לופ סלע
 ןוגכו ספירק 6מטד ןוטודק ןירתכ רטעד ןסכסות'רמעד רודס ןוכיסד סיוככס וכל
 וטרקב 36 ונס סיונלס ןוכוסד ןסכמות סרמעכ סויס רתכל סיוגלס ןוכוס סרטע ךכ
 סיולגסכ 6סכמ ורס 530 ןוכו6 סטממ 6סו סנס סרטע ןוכו6 ןסמ "בו וסנט "ב)
 |(! כקמ'דבו 5לכ סיכ קיסד סמו ריטו 152 סקכמ רודסר ונע רתכל סיולגסכ 'ויסנ
 .סיכ 6טדקת6) 6תוכנד סמויסכ דסחכ סל רסס רתכ) 6מידק 6תוכלמ לוע סונע
 ( ףו (ם ) ספור לככ תקסכתמ 6 ורסמ סכידו סיונת סרוכגד סקכמר סתולככ רתבל
 רדסמר ן6מו תנסו 6סדכ ספוגכ 6ד טגווזכ 6רכסת 6 סורדל ופכ ןיכ תכוסותסד

 סעו סורפ6 סכפמ לגד 60 ךכ ןונכ = *סעס ןכ וס י6דו סכווב וססכ סמ לכב
 *= סכמות ןכו6ר סכסמ לגד בותכד דס לרטס ןי ןכוסר סורד סורד) ןופב ןוכ וסוס
 תכתמ6 5 ד ןיכ סירפ6 :  סכופכ ןד סכקמ לגד בותכד רקס סרטסמ |ד ןוכ
 י וכוקס סורר יכתול סזרי 6ליעגד סכווגכ )כ סורדל ןופכ ןוב סורפס וסיסד ברעול
 סרספוטב פדוסו 6דחיל ותיעכר ןוריטק ןוורכ ןוכונוכד 6רטכמ וכופ6 ןונ רדס יכס
 ןונפת סדכו 6תופדקכ 6מוולככ 6מידק ףתוכלמ לוע וכיילפ וניבק ססנע 6רטקד
 6רוטקכ \רטקתמר דע מנע ורטס ורחסלו סורדל מוד ( 6טסיקכ 6 ) (רופקכ

 וובס שר) ליסמ רועל6 וכר "ןורטת ןמתו 6תכוד ( ישיקפ(ס ) ופיסת סורלכו 670 =
 ורדכתלו רטסו רטס לכל ןילמ כמוקוטד בע6 ורכ ל 0"ןוכמ סדופוד סבווז3 סכמוס 5
 וכ סכוזכתר תכרמר לרחס ןיעכ סוס יכסו ךדיכ טוקכ 6ד סיס ספוט לכסנ סנט לכס
 63 סו 5 תומורד תיכרפמ תוכרעמ תוכופכ תוכופנ "פרזמ תופרזמ תימורד ןרקפ
 תסו ד לוע סולע בוסיו 0תימדקב ףטודק 6תוכלמ לוע טס רכ סינ עלכקמר דע גוכו
 סתומרקכ ןרקל "ל 6כו 07 ךנ סכומק 00 לכ יל ן סתומלקכ סורל ותוול תרט6

 6דו ויחד סכנ\6 סוס ןמתד תימורד רתכנ ?טודק 6תוכלמ לוע סוס סדו תעלו 01
 ךכ ןינכו יתס 6ק כלד רטסמ ןכ טד ס6לע 626 וס'6ד םרומכ סי סגוודז 9
 קרומכ סורד דכ 9רטקתנ יעכו = סוס פרומב סורדד פרת סרזקל סורדמ
 < ןועובטו ןינפב ומ וטס ס יסד ןוגכ בכטב 95מת ךכופנו סלכ ןופככ רטקתסד קרומו
 סמו = *פכמוקוס 6סו ןומלעכ ןסרכתמ (פו סמו סכ6 ןיל6ד תוכופנ תיפרזמ דע
 סלוד 9רטסמ ןוכיד) ןופכ קופכ סנוד רטסמו ססלע 6רימט יסו6ד תיכנפכ רמתסד
 טוב תופכ ןופכ תקפכ וסל דכ\ *סכמוקוס "סוודופו ימחר סוסד גע6 ןירעתמ
 קוככ םכסד 9רטסמ וססד תוכרעמ תיכופב רתכל סורדכ ריז קו לינכתס וסיסד
 סתימדקד ןרק פוס 5דו תוכרעמ תימופנ ךכ ןיגכו תכ תקופכ שמד סרטסמו ןכ
 6רוז ק סוס ןמתד סורדכ סל 0רטק) יעכ רתכל = *סתפ ןופנב רטקת6 6תטסד
 6וכספ דס ןיכמו'ג ןרק יפס קכתס6 מורד תיכרעמ דעו פכתמ6סוב טפוגו ללכד
 ינסו פונכ סרכסת 5) ועורר ירתב סינ *רטקל ורת רתבלו סת'מדקב םכ רכ סי
 סו וזפת6ד 6רוטק סוססכ רטסו רטס לכו סו:₪ 5דוחוד 6רודס .סוק 67 דק סנכ
 דוכעד ן6מו * םנעתו נד ןיגכ סונ וזפתוס 637 6בק5 5רטסכ בטס ףלקיסלו

 סהומ 4 6 - . ו



 יניס רברמב

 6סד ותלר 5ענעכו 0מנעוטסב סוקנומ ססכז = כומ6ל סוכ וזפ 6קדכ 6ד (דופו
 "וכ סכתמש סבקד 000 דוע 0)/סור6מד דופו) סיר6מד 0קכס 6רדס) עדי
 יג ךוס דוד) קתפ ב *ר6פת6ךכרמ6 רמו סת ודכע ו רמסו) כיתכ סונע
 וס)כו :וכס קכמ וס 0רדס) דוד 6מפ 0קיסמ "רבויתחטכ ךכ וד56 006 וזפכ
 6רודס ו9מ0ו רטוב תו6 6לד 6רסה י0סו ןומלט וס)כ 6תוב 0פ30כ ןומיסד יפכס
 6תעמב = > סוירכח ןוכ ומב סוס ססוע (ור וזפ 6ת 606 = * ןופכסלע לפכמנ סר
 6כ5 6וסכמו וופכע םורפ ףתומ .סוכ סוינתד ססתת כני %ט!סו 55ע סונמד
 סכורקפ יל םוסוו טכ רכ סודו 6תומד מעט ןועעו 6מנע יככ לכו ךספתס דעו
 * ט.רסמל ףכודקפ כת סכודקפכ ןו) גיטכד ןובכו * פכנדקפכ סורוכ סודקפסו סוטפבד
 סכקל סיל ףכרכל ועכ סומודקפסוכבל כתו לרפנ ית6דכ יפרפנ יתסד לתָעְסכ
 יסכת6 > יפטוטכ רטעמ ףתטומכ וב =ע סקד רתכ \ *ס0נע (סמוסע וסיזד
 לוע סילע 'וכק רתכל | פתומרקכ ןוככרוקכ סומרב וכדמו 36ע תוכוכד לווסוככ
 6ד 6קכמד סרודפו 0תוכנמ לוטר רודס ןומופד דודד יסכמד סרודסכ (ותוכלמ
 סנט 6זר תת *6דסכ ןו) רז ק) 6תולנד סרודס רתכמ *  לוע וסס סינע ור
 6תימדקכ 6דכועד סרקועב (וולת 6לכ 5מופד סרוכרו 6ולמכ סולק תולכר 6
 םכ רכ דוכפר סדכוע סוסס 636 6דכוע ן6מ י סמופד סלונולכו סרוהדב רתכנו
 'כווגכ סוונכ סדכוע יופתוד דע 6תולכ שכ רב ינו פלו פוס 6תולנד סכווגכ סתימדןכ
 ' 6תימדקב סימרב ססכדל ועב סו ץכ רכד ףתעסב ףדכוע (תורקכ "סתונבד
 רוטק רפקתו רתכל "סנ:מד וורפ סוטור לע ףםרפ) לוע ופס סינע כי רתכנ
 | 6דס רוטקכ ןוכקתסלו דולסו ם6ר ט סלפת ןולפת וס "ןינפת ןומופד ףדוחוד
 סתוחכ וכמוט כותכו ."רגוושסר) תסת ומ6מס סכמוקו6ד סמכ סכ) לצו 0ל9קסב
 רכר עמכ 6תומדקכ ."6דכופ לוס לדו [כמוקול 6סו -ךעורז 5 סתוסכךכל לע
 כקו רתכ) "6מוכד ףלו!מכ ןיככרקכ 9תיידקכ סומרב וכד 6תםיככ וכל 9ע סכ
 6כוונכ סכ)מ דודד יחכטכ סונמד וטורפ סיפור לע 6טרפל תוכל לוע וסס סינע
 ספת רתכל בטוומד סלפת וסוסד דו לס )פת רתב!ו  'סוטיר לע םורפד ץרכועד
 6רכועב יסדו 6רוכדד 'ווגכ סדכוע 6רר סכווגכ דו דומועמר סנפת יסד ספירד
 -וש)ו סיכ סורמד רקס סכמ6 6) סלולמ 6דכוע סונפוסו * 6תו)כ סוול ת (פונמו
 ס6ז06) ןכועכד 636 דוע 6% + 6תתו 6)יעל פכ רכ סוסס סונפתסו (-תולכ וס
 סותומכ ונפד םכ רכל סול וו = סובס:תולכ סוס 6דו סילע סלול 69)מל\ דו סרכוע
 ימכוס ספת וכרת וכסב "'וגויכפ תוסר) וסכת וכ כותכ סילע -סורסמד 6כחנופ
 יסדו 6תולנ דוכע םכ רכד ןויכ חת = * 6תלמ ץוילת סלונפבו סרבועכ טסד עמיס
 :ןוסתתו ןי(לע ןכרכתמ סודו לעד :כתסלו דופייד סרוסק רוז 69ו50כו רכיעב
 ןמרטפתס ו5סכ סדימעד סתולנ סויסד רתב סימרגספ!63 כ רכל סוג ועכ ןודכ
 רדסלד תומד מלוס 6וסס יכנ) יולגר םיככו ייסד סכ)י6ןמ סרפתס ססד (נע
 יפכ תפס וסיולע ילכו וופטח ודו ססד סטמס ליבר ףוס6ונ 6לכ סוכודקפ יל
 6תימדקכ 606 וץפכ וו ךיל סיכבל מולולפכמל) תומר 'כליס סוססיכב) ףסככתל

 6ככיסו



 אכק ינס רברסב

 תו *קדכ לופו 6דבוע ססדוכעו סדוסוו 6כרוטסד (קמס 6סודקפב ך) סבו
 ןומ רוטפ וניפכ סירב םכ רכ וזחו *ופדו ך) ףמרוסמ ימפב 60 יספק לע (מורוסו
 וומד .סכלו6 וורו סוכ קוס 0 ךכ ןיבכ ףתומד רת6יפס) רוסמ סיזפכר 6עלע
 תוסד ( סנעל ףןכ לעקופפפס ) למד 6זרד למק 6סו סוס 6תומל כלי ססנ וס
 ןותומת רע סכנ סזס ןועס רפוכו 00 רסס 6קלעק רטפת6ד רע ןרפכתמ 057 ןיבוח
 םונילכ סויכ 6כודקפב 10) רת 60 סופפכ ריסמו ףתוע ודו סופרג כיסיוססנ
 סכק ןולכו 6כלד סכווכב ועב סד סכוקתו ."!6דו קלע ןמ רטפתסה ן6מכ 6

 = (פוערכ סורל סונ ותפמל עדור םכ רכ סוס לכז . * סיכול סוג רפכמו יו'ע סחר
 6תוערכ סמו קוקר 5כ)כ סורסמ) ותפמל ותסד ןסמל סול וו) = *סכ)ד ססווככו
 ומפכ ו ךו55 רמו5 סוס = ומע ןוככ 6 סכל) ול וכזכו סכומלבו ססופב וסותפיו לכ
 ןוממ 65 דע סמנעמ 0קלתסל סולע סרג 6 קופר 6כ)כ 656יולמ לכ לו 6
 םכרכ ועכ לד לעו = = סנוד דכעמל סמלפכ .רעתס סכ)6 י6סד ססמזכ יומו
 רכור תכד ןיגכ 9כולכ 0תוערכ סיכב) ויו סלוסיר6קכ סותוער) סומפכ 6כד0
 סיכנ\ 1605 סומרב ןוחת6 סוסד (תעסב 0 ןוכו 0516" וכוע דב ןוכו 6 סיר
 סומרב 5קתתסל יפסועב מס וכוע דגכ) וכו 6 רמו קופכ 530 סלקמ קופר
 * תוסו'קדכ סו3 דוע 63 6מולק 6מס דחונותס ו6 5 ןקתתיד חכיעכ 03 ןוכי 0

 תח וסרוגסכו ביתכ וסוינע יתסד 6מלעכו ןוד 6פלעב סווקידכד ןוסיק)ופ ס0כז
 רטפיודי קיטכו רופכס יכר 96 = "גו ךומסל ודוו סוסודטרס כיתכו "וגו ידוככ
 ספכו סדוסו וכררמ6 יוד ןו96 ןופמ עמשמל 096 (מלענ ףבותל 0 0
 טוקכלס סתקו בותכד  סכקכ ןיקכדתמ ןוסוסד 5597 ןוסיקלוק כו כ קנומ

 | :ןקנווו6ניכ = "רנוסיקידכס!כ ךסעו "גג

 שאר תא אשנ תשרפ

 חתפ 630 'ר* "וגו ספרב ימכ סר ת6 6טכ רוס שמ ל לו : "
 2 לק 60 5מר וחורכ ןיסו ןוע ו ו כושי סל סלסירט6 רברו

 60) סיכ (5כתס03 ,תיסו סיטוכ טיפוס ו0ל) סיפיס סישיר

 סמכמל 'תולכ ןתת קמכוו 0מנעב סורט סביל סקכמד (תויכד (תעסב חע * סוטקו6
 סכעומו סינונכ סי 035 ןיגכ סונול 36עו ת6ד דע סמ\עב (טלס סע סרוכגו
 ןמו6 ככ רפת6ד רתב 6ומול רעתסו )כ 050ממ םרפת 0 סחכמד תנלכ ירסמד
 6מעט ןימעט 6:ע וככ לכו וטטפתסו 6מעב ןרעתמ וסלכ רכלד ןוחתפ ירוטב

 ומיד פדרווןימדקלמכ 6568ס רעתס םממ ול) תוגנפכ "רמת 6סו ףתומל
 . 0 קשר טורטו +קלס ןידכו לק תעורסו תפכממ (יסו ןוחוכ קל

 תט)



 טוכ ססכסל רעק6ל סוס רוע ףסר ?מנעב ורסק (וורכ ןידכ "ס) ככה ל
 סמ סזקנומ ססכו * סכתמס 6לכד (תווסכתסו ןורעתמ ן6סכסות ןידכו כל
 נכד סנוז ןידכ סימ (קכקמורעת6 6כומו) סרפנ ותס דכ 57 6גווו סגול רעל
 קנס תמכו סתומרד סומעט ןיעעטו ןיכימד 6טכ יככד סתעסב חת" סלחכ קכתמ(ל
 לע סל ןוכתכו סמוי לכ תדבעד 6סדכוע לע תכוחכתסו סויויקר רתסב ףמווק נועל
 סללו סנו לכ לעו םכ רכד יודכופ לט תריסססו נועל 6קלס זיתווסכד ןוגכ טלססתפ
 סעיוקו ןועוסר טקכו סק3ס סימופמ טכ רכ קופסל סמ 6יססד ןיגכ סיעופמ קיפכד
 ימה ס) לועס ספט יִסֶסכ דיפו 6קנס תמכו 693: סעד דע סמייקד רת0ב
 כוח 6וססו סמ 6יסס סיסרת( ןולכו 'ךופ יחתפ רועש ךקימ תככוטמ דסס סכנמ
 = :סומר ומורכןופסכ יתמו6 + ןוע ומ דו כוטקי 65 םל6ורש0 ךכ ןיבכו טכ רכד סונע

 אנמ'חמ איער
 .יִעופ 9ק5ב לטמ תדכעו סדכש לכפ דיבעמ סכס לכ ססס ופמחןנ רעוס!עמוסכסיסמ | ןבמ

 סכס 65וענ סכעיקופל בג לע ףלו טדקמכ סיכלוטפ סימס תי 5  אדוקפ
 ככל ךורכ וקו6 לפוככב וסוס ו * ל5כומ וטו6) 6כברק בורק וסופןסכ 007 ןולט 6705  ךולב
 ויל ךלמ סורל יכגל טוילס ןסכ וסיל ללכוטד * 5כר 5כסכ דסק 67 ולפמ "וי סנכי סמוי קלטל ור
 וסת לע טוילס תכרכו !סול טלקס תוימד ךלע סורלע 935 וסו5 טוילסל 57 לכ סע) וסי6 שלקס
 'ןפ רדס ורוס .רוככ סריס סכוכב לד יעע סרופ סנילכו ולסס "וי סוני סעוו ןסו5 י5ס) 'ךימיעכ סלק
 (עלטל <קסעתלל ףתילופל סרטסב סודפב ןנכלו לרוסל ךיכו סיסולס 59יככב) 35שססע רוט יבפנ
 ₪595 סללכ ומר ומוק סיוקו ףקירופכ לקסעתל) וכ סופ קוד ןלמו = * סודסכ 6כלמ ימק "כבר
 פסל רוככ וסולד סיכולבכ ססכ ימוש לכו תוטקכו סוכומחקו תוסילס סעכמ קורועסל 6עייו קורומסס
 סועקו6ל סעכ סמוכ ןמתד 6כ5מ סול קיפוו 1 571 ץלקוע תיסכ 67כו סע סזוכ יפסכ קוסכ 650 סי
 \5קוע תיסכ סיל קנסוו ופדנ יסכ סורפל וסולר ו וסולד סי ןכע ןכ קופי ןוכמ כלס ןותימפמ ירשמ
 רמו ב3 5מופו סכל ןומילו ןומלרמ סוכע דובכ לסכ ןומופ ןויסככ 'כו ?םכ) תילעמ שמ ןוכולד סכקל
 ססככ רפוט טלמב ועקת דסס ססכ ססככ %ופ ללם רסמכ ןפטעב יל סעסלמ סו סכ לע דו וכ
 (רוכדל ןוכוקת ימומ סב ס ןטקד 5מופ יכל סכקס ןע קילסל ליק ו סכק רפוט וש = * ומנק סו'פ
 ןסו6ל סככ ןומסעד םטפ 60 ךימנ ןימיע ןורע .תוממוטו סיכס ןירת ןוופס 4 * ךיס סוכס ן!ופס ןומול
 טרפמ מס וסולק סכסמעב %כ57 סמובע קופל ריבהו = = * לוק ףקפפל 6יוסור ןיכסטל (כווגכ ליק
 < סול לומל סלול סכוכ סליל %5ק (תירולו תורפוס קרסעע ןיתקיפ ןי6 רפוסכ) סילק יכימ רמעב
 לסס ןוופעו ןיככרק לכמ ק5קועק קינס סונוד סכספמ לכל ךותמ רכד ןובעס סכת וטו 5 ועו

 .כע | * סחפטפו סנועל סרותסת0| | = |
 'ררפמ ומקס רכחו ביתכ קי רג) סל סט ת6טת :כמ וטעו יכס 0 שוא

 סוס ורתידווכב ינכמ כקס לכחו | *רגו סטע ןתומ ככוח וכבמ %
 . תסווכקס תס כיתכ .סועקו6 6סו יכק ירקלי6מ6 * רגויכקס 50 וסס רמו לכ
 ןמ טרפתסו תירופב יעפמנ ןונכ טד ףפועכ ףרכדמב לכ דכעד רות וזיכקס
 לרפכ סכקכ סוכ קכלקסו ףתיוידקכ סוסד 6ווע וסט סרפת 0 ןיחמ לרפב * פת
 215 סכ רב לכר ינקרוסכ 6קכדתסיו לזימל לקירוסכ וכוד םנרכ ס6כו = *ןיקמ

 וופר כ



 בכק אשנ

 ןסורזמ חור ונינע סרעודע לכ סלע סיד חור סולע ךוטמ ?תורודיוקרולכ =
 כ6סמד 0רטס וסל שרק 6רטסמ 6רק0 חור סונע ךיסמ יוחרוסיטס םכ רכדכו
 ןישוכ ןופורד ןורודמ ןויתד סכר 0מוסתד סכקומד ?רטסמרעתס 0כסםמד סרטמו
 ורתונ יוחכתמ6 ססמדק ןיקד 6רטסמ 6סד 6תלע יקוכ ןורק6ל ספכ יככנוקזכד
 רת6 6וססמ חור סינע ךיסומו חלפ סוס רטס לוססמו .טוס וע סרמנכ ףתימדקב
 פע ככל עמטמו מ יס5קנב סוכ קבדתסו יהו ןיקמ דרפכ רתכל יכק ירקסל בע
 6ניעלד סמנעןופלע סיוק פנס לוכיככ סתירוס ודוקפ דובעו סכקב סיכ כדת
 6תירוס ילוקפ נע רכעד ןסמ לכו *ביקכ סתופ סתימעו סומקוס סו תפנד סקנעו
 ןימו יטירפמ ןוכוסנ * ןימגע לכ5 סיגפ סיזמרג) סיגפ סתתנ סיגפ סלועכ סוגפלוכובב
 יכ סמסוס םיפד'נ 'וכו כקכנ סטב וסוומוכ סויטסדק סם כר סכ(ןירסטל סם)ט לסל
 סו טורג סכור\סד ד סדוקפלע רכע סד(ו 'תורכורכע סדסכ סוסו חנ "'וגוומעו
 "קוד דע סות (כוק (ןססו תקל סיגפ סלול סיגפ סנט לככ סרבו סתימ סימרבפ

 9 סקע) ככל תומס עלכרסס סענעמ ומגפ סוססרכעתיו ןימדק<מכ 0מכע סלק
 סלקס * בותכ סד5ס תטה לכל וטעו יכ ךכ ןיבכו ' לגו סיכפ לכ \טמ סעד סוד 6
 "'וכו ומוגפסירג 6וס סוד ןמ ףקכווממרמ קימיד ןסמ לכ לכ לעלמ סמל 6

 וסיוכממכ יקנקסמ ןיסכו סמכ ןוסליד ומיבפ ןמג מטע יסד יכיוקו ןכומיכ כמקר דעו , 0
 : םתתו סניעב ימרגה סח ככ רב

 סטוסמ ונוס נוס סלוסי רוקח יב
 ןולמ 5מיכ סדוסו 'ר רמס דול

 וכ רוסו סלוסו ל חתכ *ליוכ+תורו0ד
 :'רנורוכ םו0 סרכווכוס רוכ םיס חתפו
 יונו סכסורוכס לעכ סורתכ בוככ סל
 "נע 606305 סירגק |65 ךכ 57 5ע סמ
 טוסכסד 1ע67 סכסוות 0?רכ(עיובוחב
 םיס 'ותכסו סכומת סו תו6 06 0מלע
 סת6טק תסודותסו גו וסעי יכ מס וא
 כעד ןונב וס סיכסמ 67167 9שיכיטסז
 607 םממ ס5 דוכע סוס נוכיככ סכוסת
 כוטתב סמכו סמ ןיקקס 6ניע) וגפד סמ
 ץיקת 6 סנוענ ןוקתס ככ ןיקתס סבומתו
 :סמלע לכנ ןיקתס סומרגפ ןיקת6 תתל
 ךכ רכב רמס) סורתכ6 סלוסי וכר חתפ
 ךנ רככ = * וגו 036 סוככלס לכך
 ורמו 0) לע סנכמ סלע סכוסתד ןסכמ
 זק סנול ירטד רתכד סמנעב .סנוד
 סד סול )כמ מלעמ םיכ רכי סמוק

 ןווכ .

 הבושת

 * לולו סיכ סילתס6 סי"

 אנמיהמ איער

 ןמיתומועבו = *סוכמ סיס טד

 '5תס5 5 <טלקמ וכ ברסדמ
 סמו | "תוכלפ 6לנ לכל סולבל ינלו 635 5
 ןלמ לכו | *+5ד) ןסוס"וןב 5ס) "סי ןכ סכיב
 !סוסל  ת65 ס פרופ וללכ 6כויקב כוסל

 סנוטכ וסוס דו

 ינלווסוס סלו 'ס ת67 1 יכבל יסד) .ס בישק
 55 וכוטו סולבל סכמע וקק סל97 לוכ) סילבל
 לכ !67ו7 ומיתפס סירפ סמלסכו ובוןולפ ולמל רו

 16מ ₪ 6קמרתס3 .סיכנ 5טוס ןסול סכ כ
 לכ בכסתס לבו 'ס תספ ןסו 57 סי ןכ קנקסלל
 ימיכ ופגקסו ןפקמ ללכטו וקסרקלו סדק
 סולנ סכוסתלוכעק ןפמ לכ דַָכְו = *סיפטע
 לבו :י וולק 575 (כקרפו 7 205 0 רוק
 סונקקפכ יסעלק ורטל ךכל סכוטקב יולכ לכס
 ןגולס וסילל סבוטתב 595 יונק רכדק ןיסו ולכ
 ומנע לועוימס ןעמל סמעס דעו | * סועפד
 ספט ןול דומעל טמפ ורוק וללסל "סמש6
 גכויסרכ לע ןנלושי) סערפ לטמ ויתורוב ןיסקש

 || לקס



 אשנ

 :1תמוד דע קלקס6 6 (כוד ור0טד ןווכ
 ןיקת6 סכוטת דכעו סונתטסד רתכ
 פכ .ךוספמו כיתכד עמסו = וסלכ ןומנע
 בותכו סימיס .כירק6כ ס500 סיִרכדָס
 ו: סוקר ל6יכ "גו ךיד)6 ו דע תכסו
 סכו6 יסמ םיקוס ,קירקסכ * רב ך 6
 יסוסל 500םו תסנכ 003203 636 6כס
 03 ןוסנוד וקסעכ תקכתט6ו (תונגכ
 געס סכק ךכ ןיגכו ןומנענ ןול .תקכמ
 5סרטו ןורדסיד ועב 0%%עכ סכוד ורס6ד
 "ןגעכו'מנע ולסב וסל סכטוסל סכוטקכ
 יסכוטת ימק סו6קד ןמ ךלתונו יתסד
 וקו ירק6 סכומק %סרסי תסככ ונוכס חל
 לכב ( טינעע 56 ) .ס0!ע סכומת 6ץית
 דכ סכוטת ירקס 07 656 סוכס 60 רת6
 לכ לע תכת סוסו 6סלכקל ימסר רלס6
 סילעמ סכומתו ןוכ סקכיו ןוסוככ6 ןומי6
 סכמוכ סל ליטכו סכגל 6ספכ רסמת0 דכ
 6נוענ ןהתת6 כ ןודכ סכוטתב יסוסד
 סכווס = *6תלע לכו סוס ןקתת6ו (קתו
 סיכוגכ ןוכרקס סננכד לוק ק'מלעב דח
 ןינכ סכו סת | *סיכיכסל וו כווקל ינו
 סמכ סור6מד 'פוקוסכ ךסמ) עב ד
 דע .סמיכ סיכיגכ ודוכחת6 שנ יככ <

 6נולב סל ונוסדו וונע ורדס0 וסנכל
 לע סק סכ קו וסלכ וכוותסס ןידכו 0מיכ
 יתומוס סנלעב ןיסולכס סמכ ביזטו רתבל
 לפס | *סיעתקעוגמ סורסממ רדס0 דכ
 ןמ כותכו -ומכעוו ₪565 סרכ' ותסרק
 יונו סו כחרמכ וככע סי יתסרק רכמס

 יבוטתו *יפרו ךודי לע ךול55 וו רע תכטו לסִס
 ומושל וס קסכות ססטמ וכ סוס קסוכקתס סד
 6עופב 50עו קפכד לכס .וסי6) )?רשול ןיתעטכ
 *ספככסכד ס' סעונו 6לכ) לוע 552 טכרכד
 * סק6ס וקו לוופ (נופ לכ לע יכ רטק6 סלעו
 "ו תמופפו רמפל סלע שכ ככד סיט'ר לע (יסו
 לע יסופק ןינכו * םו6 ךלקתי ספנכ ךל > טובי
 תומס 'ד 3ןימל םכ רבב סול רוס% םכ רכד סישול
 סימול לעמ .תקלקס6 וס סלל 6סורד יולנכ
 ךכק 5עיכ 6ו* סוממ טופ ןקכתסל לוע טס רכל
 ןוסכ ירככס מד ןעס סמלעד מופ לע טורס
 6יוכס 05 = * ןוקבל ןילפוק לכו %ער6ו סיפס
 לע סכוכט יכסת 597 סנקט (עכ ספט *ו67)
 ןומופ לע .מויקל 05בס \ סיל כסיו פטלעד ןיטוש
 כרע ןומופל סובווס לע ן5 < 6קפמ ןפמ טלעד
 6ויפל לכ יל יסדו 5% ל6רטי סע ןיברועע בל
 *ןיפרס5 .סכ ןיייש ןומול ןל5 96כ₪י וכיפס * ןווס
 סומקוס 'ס כ6ד (סקויל 00 5 ילדו 6
 לכו = סמס ת"ס) כג קובכ יפ סו סבוט סמקמ
 * לוכעס 5ל) סעיבו ןול ול 55רטו לע שירס ולס
 6006 םפכד םפמי) כס קעניו סלעע שפס סכ]
 וסופו דכע וכקתסד שס לכל .סישיר לע יס
 (ענעסקמד'כלזד דכע וסופו מ רב לע סוול
 סעייקלו ןוכוט ןומכסב לויעפ םכ לכד ןורבו6 לכ
 סלרכסבד 'ס וס\ימע (ירס5 ןליקפ שעל ןוסב
 לע 600% סכקוול) = * 955 ס5ככס קולט ךכל
 רמתס וסוומע) 5 57 ספרו תסירקק0ד סיפור
 * סולפס סלככ ןוטפנכ סל60 6 סו755 רבו
 לכל = יפכקמו לכל ןמיפ7 ןוכט ןוכקעלןורת
 ןורעו * 0 תל 6כונסמ ?כקמ 1 ,קסל פרטסמ
 1 * סוכעפו סרותל םכ רכ5 סול ןורעתל ןוותס

 סומלנ פרטכלו סגקמ 3ס7של טסכבל 6בלל ןפופד לועוו סמו םכ רבד סופור לע יסוד סדו ססכו
 פער %ע סכקק ומוסר 55ע סכטו טכ רכל סושכ לע סכסל ס * סמעת 637 ןילוקפ לע רכעי 7
 םכ רנר ץעופ לע ליעוו סוממו טס רכד <סור וע יכול ך יססעל ןורוקפ ןוסכ [ נויקכ ָסינול ןורכיס

 סכספסו סלכיס ןובכ 6סיל ילסכ) " 735 מוטו סיככל סכפע וסקס יפסכו 6תירוסכ <פפו(ל ץופומט
 סולפל כל וסופו תיסלרכל 6דכוע יסוד 'ס בגל ופת) סבוטת סכוב וסיסד ןלו רוקו  סרותס)

 סילקטיו



 ידכק אשנ
 סכ לכד וטופס ופכי) ל'גכו לו ליפכתו סבו םפמוו כס סכ) סלכמ טקוומ ןוכל ףו סמו דודו סינתמ)

 סימטס ודמות סל בופכל ןורכתףד ןוורכ לכו סעיו שעכלו שיט ןומווק סנעו 6עלע לכ יכנס

 יוס 5כו 5טכתלו ברסתס ס9כ ענר ולופס סטגעמ קקפרתס (וק סל ססככ פ3 ס5כבסב ןל6סנ
 ורטתו יקי ופס סמ סַס סימעליזות סיס לכו סימונס סבן 6פונע לייק 05 090 | > סמלעב סעויק |

 5כמו 5וססכו "םכ רכל ספוג לע סורסו ספפ5 ךטס תומס 559 סלוספ סלע סלעוט ולקתתל סימע
 ןודוקפ 5כ = *וימו וביטס) סולפס'וו ס6מ מס תוטכ ןופחס 63וכ למל זכו *ע םכ רב לקס
 ופושר ווככל ספד סוכו = = *סומע ץונבפפמ וסלכ סלוד ןודיקפ פמככ (ורטל ןולותע ןוסד סמעל
 סוכסל סמ ףכקוולןימו6ד סילע כפל 5קלןילוספ לר | 96 ילכו יט י ולב( לו לבו וסספכ5)

 ןיכט ןילכועפכפ סימ בוסממו קורכ לע ףכט סכסוול תוסד ספבל = ' דוקופוכט סכל סיסיכ לפ
 < פריד ןושיכ ןילכועכ ןומ לבקכ6ל (יבוופל ססיל לע 6טוב (סקוול ול ךכ "סל על של סול סלכופ
 5כ0 תופו = סללס וקו ו ופ סנו לכ לע יכ רטקסל בט לבס תופ = לבס תולנ לכס קו לנכ סססיב

 סולע יטולל לפוכרפ עדוקתס5 שמ לבד ןולכועב פיקו = = וכ וערו לכ סו סב סוכ כעת םיב

 סל סינע 6ולמ סוסד (פוכרפ עדועקסל 6סחוילב סכ סקכע ססינפ רכס לסס 'יויפמלד לפונרפב]

 * סינפס רט ךלמל סככרמסמ 15 סותכוכטו סכקד סכככעסע סלל ו6 רסכ 15-רוט 10 סול6 לוק
 לכי (3ו כוטס רכו 95 ןוסב פו 5מלעק ןורוסי עברסד סככרמספ וס "36מסל וכ סכברטסמ וס

 ץכ6ס סנופ ספל טורו "סימילכ דס לכ ססכ ומכב קיפ סולכס סעכ דבכ) = 6ע\עד ןריעבכ 6% ערס

 תיסל סת * סולע סכעע תו5 6פוכרפ לכו "ול ןודדומ סב דדומ סלט סדמכ דגכו סמועל סוס םפכ

 יכוט סוכ כול סו סכשפ לו * סיל נוסכ6ל (יגרל 0וססד סיפומרפ וכ עו דק לכ) עיסלרב ישו* |

 בוט וכפוירת קיברמכל דכו " סל קיסק ספקילק סמויב בוט סיב וס 5 ססוו:כ 6עויכל 7

 "עויכ סכסנל פכזסכב יסכל ףסק ןונכ " כוומ פוסל טס רכ לכ לושוו 67 כבלע ללב ספ 6 מי לכו

 'סרכל סוכוק ןונכ ןוכו6 ןוכוטכ ןומו6ו םכיטכ סכזשני וי ל:ב ךסק סיב סכסתנ לול סלעלק

 יוסכ וסו6 057 מת לוצוי 5לד בוט פוס ןולמכו סיפלסו סוכרסעו סוספמ ןיגכ ץימרק( ןוכימס תוס)

 ע לסמל לועיוו 6כווס ןסושל ןפפ 07 ןיגכ) "(תירולל ןיורכ מסע ווס 6יבווק לכ 105 ססו * לעיע3

 ?2כ9כעו וסירקתפ שרב תווס יכרקעו סיטפמ ס3פ0וךשמופורקתסל ט9- סוכפלמ סמכ 6תורוז7 ןיול

 לוניטקו סוכעמל ךומו%ךוריטכ ןימ6 לכ כוט וסופד ןפמ ל-6 סולוד ןפסד ר"ל לועוו 057 סיקבטסמ

 ועב סימס סרי קידכו כווט םס רב 6 (סכמ סול וממנו ןוסבס כוטפ סופ ןינעויו = * לומוסס סטעב

 ופתפ ןופ פיו וומבס כוט לוקס *סו סלו6 סכ 606 קלכ ירעטיל וחתפ וסל רמו ךטלק 5

 סולול 5גר7 סופכ ליעוו קולכ לכ * סכ)טק וסולל 6ערק ילסכ 10 סכס6 ורקפלל ףערק ופסכ +2

 ןומיע סעכמ וכ) סכוטתס קקפ לע 607055ךורכ ןעכ + ובו קילביוג 6כי) סורעס ןחתפ סלטל %ןכ)

 לועג עסכ זסו%7 שכ רב כוס = * ןווס סייפס לכ 65 לכ ןוכט וסלכ ססב וככ ןיד:עד סכוטת סוס

 בוט 59 דכע 50 ןכ רפ-לו וסוילע סלועו טלקתעו ספ 7 ןיליקפ סמכ לע רכוע ןסילו ויפו לב

 וילטקע בותווד לפכמ םכרכ תוס ספל כוזקל סכווד 59 550* סב סול לוסעו ודו 073 סיכ 65

 סלתת סנוטקל יכו 7 קכקל ומוסרו ןליקלב ומכ לכב ץסעתמו סוכמ ךכדב 16 סוס קיל רפכתע)

 קמעתי סביסת לוכעוו +ןכומט טרמקעה רקכלד סמ רב תו5) * ס6תת סכוטת וסוס 971 * ל ילקתסל

 סמוב וכקקל סישס לעו סו ןכ וסופל ) כל וכו 67 םרפ לכק) וע 69 ספד ועוסרו ולוחלב 6תורוסב
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 תסו סיכ דוקסד רת6 6וסס סוגפו ד
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 6יעכ יסוסד ןויכ סל למ ןילתו כז
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 קקומ סמ סט סכְס כיתכ\0מ5 0ככתסל
 סנמד שור יסדו 930 יוסמכ סטו טפממו
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 שטזסל (מווסמ !סו6 ץע וסלוכ)  סססילטיכ
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 רפעס ןמובותכ ו56 * רפעס ןטו סוול
 ןויכ לכ6 = * וכס רמ6 (ַכיוס רותי 00
 עקרקכ סוסו רס6 רפעס ןמ) בותכד
 כיתכ 590 סוס 6רקסד עמסמ ןכטלס
 ןיטסוקד ןוסירסמ ןי56 וכרמ רפעכ ןתו
 עמסמ * סיטקכודד ור6ל ןו6רטסולכנ
 * 6תתל ןרופ6ד ןכממס עקרקכ בותכד
 ררמס ימי ומס % ןתכו ןסכס חכו 6ד לעו
 ןורוכע ןוכו6ד עו ומ ןול5 סוכר6קס
 'קכתטסר תעב סורק סמו סר סיס ו6מ
 סורר קס סורמס ומ ןורקס ןודכ סכידכ
 :ןורורע ןוסלכ תתלר סעוד (ימ ךכ ןוגכו
 ןיקותמ ןירסכ סקכ 6סודק 6מו יס חת
 6מנעד (כוד וס67 ןינכו סוונכ ןונסע
 לכל תומ סכ רופ(ד ןוגכ ןרירמיומומ
 דכ ןרורמ ןונוסד בג לע ףס מנע וככ
 סמוד ןיומ ןוכמזמ = * ןוקיתמ ןוטספתמ
 ןומומ רסס ככ ענבר סמו ןיסמזל ןרורמ
 ןינרמ6 ןוכול לכ עלכו 6כקד 6מי רקס
 ןרססד ןיכממ = = סינונכ ןופ כיפס! |

 דינכד סק לכ טו וססמ ןודגכו 6וומ
 : סמו פס קוו ןוכווג ספככו ו9תת%
 סוויח וקלד סתעמכ סוררסמס טופס
 עו סורר 6עס סוס ןודכ ףמסוז 306
 ימו6ו 6תתל 6דכוע .דיכע (כסכ 6ל
 6תת6י6 חת + סבור דוכעתקו סוס
 סוונכ ןוטע ןוימ ןימ6 תווכז תסכתש0ס

 ןכפסתסו |

 הכק
 סול תולד תבטס סוול 6כוובכ ןיפוס ןומוס יל
 סכמוכו = * לןסל .יעווב סול ןוכסול סמ 6
 עלו .כוטד סוס סויפכתס ייסד 6כליס ףטלסל
 - סימכק ידימלת ןול ןוכסולסמ 6% סע 6סי ו
 וס 65 ופלכו וסייתוסת ווס 1ללכ ןייפכפלו
 635 סכסטו סלעוט רתסו רוסל יכס) 6שלעב
 6תולג וכ קול ןסיירטסמד טעמ רכעתלל
 לכלב ויכלמ דובעס (55 וסויכבל םיטטס ופיל
 ןופ 6סי ךולכו וול סכנולע ןימעט 5 ןוכופל
 נסי 655 סכסט) סלעוט רתסו רוססכ ןוקימקמ
 כרעד לוסס מס לכיטק סכוונכ סק סדק סיןוכמ
 55כשי פורטל 5) ןוכוטה ןוסופ סע ןומו6 ככ
 ןריעבכ ןוכוסד ןובכ 5פכשל ןומיכז ןילבע 6
 ןוממו סד6 ולורקקס 39רש) | * סנעקוס 0ס)
 ןכ ימסנ ןקפ) לסט סלסו לרועכ ןזטכ וסל
 ןוסוס ותיערע ןלכ יכסכ ןפלו"סקס סלסיתיערמ
 פכקכו חת סת5 סל" כוטד לרטסמ ןיכט סע
 * "רבו לכס יל עמוסיעע ול סול ןוטל 520 7
 סעועע 600 טלסו רט( 609 וטע רמ%ד רפב

 סיסכוו פרשי יככו רעת6 ןסויסיבבו קת לסכסו
 ומוטל רוטב סכק ןול ןולפד (מוונכ * סמר דוב
 "עתסד טרסיד (פיוכתב (כקרופכ |ול גולפוכס
 .סולנמ ןכלמ ל5רסו מכ ונע סיפנעפו ןוסב
 רטתל סלבויל ןימטס ןומולד ויפד לילד לטסע

 סולללס ך6לע עסיו \יסכורסכ ונעו סמס ןוסכ
 600) רעקס ןול) 5975 סכסע וכפל ךלוסס
 6יבפו לוככ ימבע ןומ'6ד סילסכיפככ לע סבפס
 ובס סעל ליב סיפכוי ללרשיככ) ילל סכת6
 סעב רטתסל לכוונכ) רקו יפס לכב סל קופו
 לכס *כקס תיתחתכ וככותוו בוטל סרטסמ
 יוד לככע סת תופת סתוורתכ ססקפמב ןוסי
 ןופ רמלל 6מוינבו סיכלמל סיסוסד %ול ל
 159 סלו כטועותרית ולכקת 05 רסס קיקחתַב
 (רתכ וכקפעב לעוו יכס = *>סכפרןכק לסת סש
 מת ןוכיגע = ןילכקת 05 6תוירתב 6:סרופל
 . 9 לכעו לוסימ לע בוכרל סרלכ לתולבל ומקפזב

 פסל : 7 5 ו
 ָצ <>

 מ 8
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 אשנ

 ןוטויקנ סמרג ן6קכנ ןקותח ןכפסת%ו
 ווס רכעתמר ןווכ סרכעתמר דע סוונב
 קיפכו 9סעמד %רכועל ורופטכ ירפסמ
 16) *6מנעד 6מומ סנכ וכ סרופס סרכ
 | קור 000 סווכ ןונויע ןוומ וכוס 5
 6ווופל ןוככסתמ ןוומ ןוכוסו סמסווד
 וזחתסנ תספת6 סנקלקל סמכ 6סעמב
 חת = *(וירכמסומקו ל (סו 6)כל סכנק
 .דעוומויס וסוירתסב 0מלע וסכ ןוכיס ככ
 סוכ ומייק וסכוקל שממ .רתח .ףוסס
 סכקד- 56רפוד ןוסקנומ ס6כז :וכדתס
 סוקזמ 3 "וסל סיכדל ועכו וסב יערת
 65 ןפב ספי וג\ סירופ ןפנכ ךתס6 חתפ
 רטיד תת6 ךכ סודודמ 6% סינע לכל
 06 סלע סנכקמ לד (כווב 6סכ ףמויק
 סלכקמ לד לד (סינפעכ סגוז רכ וס
 סירופ ןפנכ דע) "סנוז רכ 0! סס 0
 סרופ (לכ סורופ וסמ  *ךתוב יתכריכ
 לכל יפכע תריפ6ד תפרופ סירופ 'םסר
 רכ) ולו ךתיכ יתכרוב ן6) * ףרטס
 תורככ 9רטכ יתות נד ןונכ (יקופכ
 סורועכ 10 תכזועס רקס סמנסו" סלע
 סיד תירכ[0מ- סחכטסוד( תורכ ת0ו
 רעקתס 6וס) תורב ירקסד רתס סוסס
 סיקוחר6 = +ךתוכ ותכרוכ כגכ סיכ
 קכטד .טכ רכ 6וסס לע .ותונ כמות
 'רכנ סמורד סרעסע וזחת תר טיתתססל
 ' 6תובד (תועימכ ןונו6מ דפ סוס סדו
 רכ) סמורד 6רעסמ תקופסד תלו
 6תוכל סתוככסמ סורגסוכ (מקתת65
 ורגו 6רדכ ןוכססתו 07 5סככל סורגו
 67 סורג16מ'0תוככ סירמד 'רס6 סלמ
 סמו = בכ סמורמ יוחת6ד (רעמ וסט
 6תופונס טכו 6קוסכ ם5 ו6ס לתיככ
 יתכרוכ סורופ ןפגכ ךתש6 כגכו סרחס
 6טורד 6רעפ סדוסו ררטס :ךתיכ

 6תתקד =

 .סכתלולק ססת ןטת ו ספויכטומ סול םויפטל
 ריו ןוסכ רותפר (מוונכ בל ברע) > תולגב
 ןפ קיסר ןוסי יכס 'קוסרמ ולטעו) ועוכי) סעס
 רקיו5ס לכב .םילק סעעל) םתל ןוטסיו ףכקרופ
 וסוילסכ רכמק5ל ועב ןוסו ןסויממ וקופר ןומס)
 16 לקסי לוקסיכ די וכ עבת 69 ןֶסַכ כותכסע
 ' ל6רטוכ וסכ סויקתי 6כמ] פוססכ * סכוו סרו
 ודו ךטקכ סיעטרו" רככ ל ועע ןופו ןכמכי דדב
 < .3ע) וסוילע (יככ רטס 07 ןוגב) כר כרע ןמיס
 < 60 (כעיסע 6וער = "וסבו 05 20רסי קל6
 607 קמ6 6עו6 6לועל (קלסל וסי6 תעש
 וטכ סכק מ כוסוק (קלסל יעכ 056 ךכינכ
 ךוע דכעעל) ךלוד ירוסל תיבכ ך) לוילנתל

 6וס) לסט = 6מעד ןוכוחב 5לוסט קכל7 ובוט |
 ס5מוסב כמיסמ סועכ סיל 6 -מיעטפמ ללוקמ
 607 ךפתלוכו לכברס6ת 63 לודול ףמסב ךלע
 לעע ןופ וכ לכינ סכ) סכ ןפי) ינס לרעככ 0

 רמפל סרוכק יפסכ רעב סמ י3 קפל
 .וכ ןערומקטס 6% וככק סועסר ת6 ןקי) נע
 כלככ ףועוסר כר כרע ץב וסווכיב בוטס ימנו
 ןסוומוב סרט ירפוס פעכסל ןקוימוכ םרסד קע
 ןירוופט 35רשק רתס לככו 9פרקו תלה לככ
 ככ כרע ןומו5 וכדסתלו ןונכנמ וכ וסוימיב
 ןתפו וסכ רמתפד סקר ףכע לפרסי לע ןוער
 .תלוכי ול תילו סק6 סל יקוערע ןסב יכלב
 ליס יטכסו סיעכמ ולומלק סע וביט לכעפל
 וככס+ 69) כועל רועמ סיככוסמ טס י6רי)
 ןוכסי .ןורכעי (פו ןוכוכוכ כר ברע ןומורסמו

 ' סעוקת 6סו 6לד כונק רכל 596 ןיפונס ןיכתסב
 ממס! סיטכס לכו סעס ייפ "פפו ןוסלד ולופסכ
 ןוכוטס כוניכ 6ססולב סרעככ 6טס סרי) עמ
 ולכל ובטקמ סכוס ופכ 1לוסמס סוככ סיכלככ
 וככל ןופרס6 7)6 * וכוק לכ םלרכ טרס
 6)ודסכ וכוס ןורוקע כר ברע ןומולו ןסוימוב
 דפוס יבמ ןימלוג .* פ9כ(מובוללכ 5רעב כ
 סעק ץכ6ס ספלע וכ סטעישל ץכויד ןומול

 ססינפע



 וכק אשנ

 ססמולכ םלרל סירב ויטרמפ6 וסוימעססיממכמ = 6006 סרעמ סורב (יוננתסד (תתסד
 ל6כסו .וקל6  תוסככ 'ו\יסכ סכימת כמו ךלע = סועב ךכ ןיבכ * ס3 6קבפ0)ו סוילבתסל
 לככ ךטנפמ ןומפו 5 ןולס:פכד סיכולכס כסוו ןומסו 65 תיכד יריסט וניפסד תת(

 6קטוד סלוקלל) סכק יטק ןוסכ 69005 ךתלכו = סמכ חת | *רב) 5 סמורמ דח רעש
 'כע *ןוסלל וכח )כד 6רמופ וס 0רעס 6רוכדכ
 4 סורג ומובפ סמכ יממ ןקופ * ףכקוכ) שמ
 'תוככסמ סירב סווטלתסד סנ עכל סורג תת סירב סליעכ רבי תתסד לרעס ?וסס
 ופוכסק ןמושמ ממספר * 6סככמ 6תובופס קינתסיד סירב סתוכב סרח6 ס)עסורנ
 ךיככ .כיתכ סמ ןכ תדכע ו6ו 6תוכד יסוווזכ סויסכתס) תת סועב דעו :ןוסליד =
 ודוכ"ת6 0 סטייקכןוכ סוותסכ ןוכ ד תוז סמ *סותיו ונותטכ וסמ 'תיז ולוקסכ |

 960 לע וכיססכ ןוק!תסו 6סככ ךכ ןיכנו6 רסמד וביספ חכתס6 רודת) יופרט
 סתתלד ןסכרבכ סנועלד ןסכרכב ס)כב ךרכתמ סנעכר 050 דוע 65 6קלע מכ
 ןויכמ '\ ךכרכו בותכו"'וו סרו רכב ךרוכי ןכ וכ סכס דס" ןוככ וכככ ןוכככ סרתועכ
 * סמודק כס טרסו' לכס לע סולם ךוככל יככ סרו ךוימ מו ככ סלטורי בוטכ ספרו
 עודמ 'רג\ פוס ןיסויתסב עודת פתפרוע6ר ''נורודכ 6כיכ = שוא

 ןוורט ןומי6ד רת6 לככד סק יעק טרפו ןומופ ןיכוכמ סעכ *ית6ב |
 םרקמיל ופעו כותכ סמ ןוסכמ סולוד 6תווקוסר ודעל כד ןיבכ וסווכוכ סכתמ6 ספק
 סנמקנ6 סטו ורק םדקמ :מלעד תפיככ וכ לכד סתס סדקמ ילוטעו * סכותב תככמ)
 6תסימכ יכב מד ןומופמ סכתססד רכ 6וסס ססכז ףתסימכ וכל תווודק( ףתכוכסו
 רמת 6סו 'תכיכטכ 6תומדקב ומדקתמ ןוכוסו סונתססד סמ סילתס( וסכד ןיגכ
 6ד יקספ יקספ כותיו 6 6תמוככ וכב 6דק סכמזכ סרטע וקכתסוד לועכ סו
 לכ ףרפכ סול ןיקתסוסלק סו רבע דפ (כמוכ טכרכ (סד ןיפויטה מומס ככעתו
 םרפתסד 6לפווכ סמ = *'וגנ סונפיוכ | שיא | +ךננוכוו ךטע (וס דססוופוומ
 וקס שכ רכד 6תעטב סולט 9סכתט0ו 6)יעלד (סווגכ סטדקת 6מלע ככ ר6טמ
 סמודק סילע ופרפ) סול ןימדקמ 6מדקתס) יעבד םנ רכ | *סומ ןוכדמ ספכדת
 יכרק לכו וו קס וזפכ וכרכ דודל סתפ 9כ0'ב "3 סכ םדקת6ד ספודק ועד
 לככ 6סל סיר מד 6כס)ופכ עדכמלו לכןתס ל שמ ךכנ סוג תו6 סמכ יומדק סס ת6
 סיככוס סיסכ וכוט * "וגו יתפ ובס( סוסתפ יתמ דע רמסוורלק סזורכ סמנו מו |

 ןפמ תילו וסוומק 6ורכמ 6 תיר\6 יסדו ןוכרוד ןפמ תילו סכותובוממ פרל
 רסתסוו רודת סוס סינידל .כימס סוס) 6קנע יססכ לווס םכ רכ וזס חת "חבשיל
 ןוכויד .ביתווסוסד דע סרלוקכ סול ןוכסו סמנעכלוז6 וסיסד דע ןורד ורד) סוומכ
 כיד ןמ בוזתט6 60 %רובוסס סיל חכתס6 +6 *ףכודוככ ר9ס סע ןופכוקכ סול
 וככסונ ורסוו סד5 דובס) ף36יכמ דחס ץופט )| ונע םו 05  כותכד סוס סדס
 6תעמכ טכ רכד סולע ימויקד ןרסכד ןידכוע ןיפ6 סרוניטס וס ן6מ "וגו רמסונ
 ןמ 6קותס65 (כוד ןמ בויחת6 ס (ירוגיכס סינע סכתשי 63י0) "סול ךירנ67
 ןיותסד 5מח ימוע ףוקור רע פכנמד סר!גקכ כיכס וסיפ דכ (תעס ?וססכ "פתע

 ללפ, 2-47 ו ₪
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 בוסונ מוט ןמ סיפסד סמ לכו 953ע 5סב דכער סו לכ סועק ןיכתכד ןורת סיבבל
 ירנונחמ סמ סד כ דינמו סגר וכו ורס רכוו סכס יכ רסס וע ןוכתכו 0)כ נע'כוד
 סוגע 6מוזקנ 6ק!ס דוכע וסופד סדכוע 6וססד ןיבכ ףמעט ומ וסייגע ודו 6וסנ
 69ו סוקק ומויקו סומק ומומרתסו ןותפכ וסלכו סונע 670069 ןועו'קנ סיכ 6לספ65
 טכ רכ דוכעד ןולמ ןומו6נכ פת = שמנע 6ןססכ וטכ ןדת6ר תעמ דע סיכמ ןרכפתמ
 ןדתעתמ וסנכ רכקל סוניקפמד תעסכו ממ ןדכס ףפו סיעק ןוכימו וסלכ ץכפיססב
 טווכנפ 67 ורמלו סוללמסמ דחו סומימומ דמו סומק דפ וזרכמ יזורכ תלתו סומק
 . וודכועומח יודוקפכ רורע תורופכ דירמ 0תתנ רורמ ףליענ דורמ "'סור6מב דורמד
 .וסויתכודו ןזגרת6 ןותמ וסלכ רכס וכבל וטמד דע * ירב6 0)ד סימכט יונמ ומס
 ומווקו 6רכקל ןונסעו ןמדק6 יונמויודכוע ןגוגכ רככת (דד וו יונ וכמו סינע
 רמטתס שס רכד ןווכ  "?פוגלע 6ב0תענו ט סטו 0910 סיפורו ספוג סוד סינע
 סכוד לע ןכוזמ וד ססוד וכ תלת סורו תופת 'קופכו( סיף ?₪ ) בודק סוד ורכס וככ
 6וססלעיוו = *6דפכ פנו 6חור ןומיודו וסוידוכ חמד יטיברט תלקו רכקד
 סולתמסו סמוד ןדתשו כנמד 6רלוקב סופת וסוסד "תעמב יודכוע לעוו) סכוד
 דחו יולגכ) סוקק סופקו תיקכ סכנמד סרוטכס = "שירוגומס סולע קכתמס נד
 * סוכמ (ינוזד 606כ ןטסנתמד 6תיב ונתכ ימחוווכוע םכ רב ףיזוז סידיכ סככט פייס
 6וסוכס" פס רכד סומק טוסלד 596 ווטוכל ןובווע למ סונכ סומק סו) ומס וכסדס
 ןפממ 55 סטכ וככ ר6סנ סיעק ימיו קוטב 6כ0%מ ומח 6מכ וככסעכ 6סד יסדו
 סערסכ ס6וחתס) לוכי ךוס = "רג) תוקור ווכסלמ סמוע בותכ 6 סמיתיסו * סול

 6וססכ יוחת(ד ן6מ3 ווסתס) ספונכ טכ3 ת( תופכד ןויכר סומקנס 60 07 סגל
 ןכמ לכו ןכמ לכ ס6זחתס)ו מגע סו לכסמ) לכו 03 0 6 סיכ םכל סר מובל
 ןויכ * ורכס סומסוס 6סו\כו סוכרסב ןופט תלת = "ול ןוכורכ 6מלע וכ לכד יס
 6פוב לכר סכלמ וסיסד ןונכ ךיכט 9 סיכ'ו סופורו סופובלכ עועדזס סול ימפד
 סורכחמ לו6תססד דס רככ וסויכת לוסתמ6ו 6פוב ופויפ )ככ 6516 וליד 6קורנ
 סילק6 6 09600 סווכָסמ 6)) דכעד סמ לע וו רמנס סוס ןודכ 5000 רת6ל ךסמל
 סו 6רמטת05 ועבו טכ רב לוחד 6תעמ 6וסס 6טמ 5דע = "סכוטתר "תוובס
 סוכ לכתסלו סוכ סלכתסס) סיל תיסנ וומיע חתפ וס לוכו 5לד ימחד ןווכ | > לוכו
 ככד 6כר'כורד ןדיע 6וס תעמ 6יסס) סיטפכו סימרנ ריסומ סוס ןידכו ןוחיזפ ןוכיש
 (יעוערזסו ןופויט לככ טססו 6316 ספור 6ד לכ סעו ' מנע יססַכ סיכ ןדת6 מכ
 6פווטו ספוומ לכ5 ספור 6טמ דכ-ןעוערזמ וסנכ ספוג יפווט לכו ןירטס לכב
 6וסס תימ דומו סוכמ קילתסס 6חור) 5פוומ 6וסס לע עיז לפכ סיכמ כי6תמ0ו
 6תכוכט ןודכ פוב לכ לוסתמס ףסד קפומ) פור יממה ןווכ  יוספכב ןכו ספייס
 יו סכ .קכדתסד ן6מד סיקלומ ססכז | * 6פוב ןמ 6חרפ דימו סומע שווק
 קיפכדכ כ רב רכע6 (כוד וכ ספככו ' סב ןיקכדתמ ו סכמ ןיקיפרד ןוכוסנ

 דחו .'6פוב ןמ חור קופכ דכןרמפקד ס5וע סכוד 0וסס רח = * 6מ!עוססמ <
 *%רכקלייע דכ סנוד דחו יונע יזרכמיוורכו סיטק ןומו 6 יומו יורכוע דכ לוד

 דחנ |
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 טקורד סכוד דח) "טנסובד כור דפו 6' תעלותר סנוד דחו < 0רכקר (כיד לח
 . ןוכדע סעכפ ידו יודכוע ומולתסוד רע רתס םכט6 05 6מלעכ ט(סו 0!ו07
 סורסמ ןמ 0חד5 6מלע יססכ חכתס6 וסיש דכ םכרכ ועכ ךכ ןיגכ "ונע ןופלקו
 לוד לכתס5 דכ .* סירפמ וטק וסיוכמ כותווו וודכועב 6מויו סמנו לכב לכתב
 דע וו תוכ וזפכ וכרכ רמסו סידק 0 קלע ו6סמ קנתסס דכ סכרכד ןיבוד ןוכו6כ'כנמ
 ןותפ וטדק סמ תיל וכרקנכו = ספוגיסע תחכתמ0 תכסד 6תסס %קנעמ קופת נד
 דע ףטודק 6מס 6כרכל ומיד ןוכטע תסבתט0סד 6תסס 6חורכ יפתתסמד ופווס
 רודכל (ונפווכ מוס ח> = *וכוונע ססדוסלו סו סכרכל ןונכות 63ד כמו וטמו 5

 ' סוכ6מד סמודקכ 0מדקת65 6מלע יססכ סודקד ריזכרדכ |
 כס 6סד סמ סוככע רק סולרוססד ןויכ "לגו ןגי ץמח רווו רכסו ןיימ ,
 65 יממכ סיבכע לוכו "נו תת ל6 רכטו ןוו ביתכ 0)כתס6) תוס 7

 6זר 67 סנטו 6ד 6דכוע 600 = *סיככע סי רסס מל רוזכ) 650 "ורטסובכעב
 ססמדק סר סוכ בחר כלו סוס תערו 6סו ' ככ כור ןמ 'םרפת ל סו סע
 נועל ןוי ור6ת6דמ לרטסכ סיבכעו רכמו ןוי 5סד סנומד סזר סוס ףדוונס סוככע
 'כלו6 וס סדו וסווכנל וסנכ פוככר וככע 'קפכ ןוימ רכמ יסד למס רכמ סומנו
 ?תוממיסממ קיכמד 6מותוסו- דח6ת6 בטס דחכ 6)כ כבכ קסמדק סר6 סוכ כקד

 כפולוס וכסד חת ' סולכ 630שט רטסמ 6דכוע סיב יזחתס 6 600 וכסו6) = סמכ =
 רעס וָבְרְתִיד יעכוט6ר רעט ערפ )דב םיתכ ' יוס וכסו סכס כונמס כרד 9רפסמ
 * 6רעמ ןוומת לו 63650 רטס וסנכד ןינכלככעו רכסו ןוומ םורפתיו סומקידו סיסיר
 * 6רעמ ינת 61 סלע ןוומ וקפכו יסוונסוב ודוססד סרטס רכס ס6לע מוס ןיו
 ורוכעסו 6לכ ןוסנול לרעס )כ סרבע6ל ןייעכ רת( וסל סוול וקילס לכ ךכ ןוגכנ
 לכמ טרפת6 5ד לעוסנוג) רכטו וו םוככד סת סמוס סוככע- סרטכ לכ לע רעת
 60 לקודו בעט ימת 63 6ד סיבכע .*סיכג) ןוסנוד (דכוע 0013 030מט רטס
 וסכתמס 0 קוד סטו לרוכדב נוודז6כ 6ויתס דכ 6רעס 6רפס) ?וופכ סכקוכ
 בוזכ 09 ורק5 סוד ריזכ סנמד סרו 6סקודו 9סירד ףרעס ות סוס ךכ ןונכ 'סכ
 וז פכ לע "וגו ספכס לע 6טמ רמ0 ויגע רפכו בותכ סד לפ חת *9לכ סכודמ סירפ'וו
 בטסד ןונכ 6טח ביתכ לעו טפב ירקסר יככע 67 יסי6וסמו םפבס לט 056 בותכ 05
 לע 6כור ערב 590 ףטמ 0 ,6מח | * סכוד רת6 סיכק ערבו 6וס רכמו ןוו סינוד
 ןנכקמ לו וסיולסכ סרכמת6ל ית6 60 ףתטסד ןיגב וילע רפכו ומ יכס יס פנס

 ןויכ תומדקכ רכ) ןוכ ודפ וסי6ד ןובכ סומע רפכיו סכסככ ךליד דע ורת₪ וכס סו3 |
 סנוזד סור סוס סדנ ומ ןונכקיו סרפכד סות ןונ 5כתסל יעכ וסווכב) ות6 (תפסל
 תכ !עכד סלט סוס רופס 006 - * טכעת 660 סוס סודלס ריזכ ןוסתס * 6)ככיסדו
 כרעס םידק סוטד (וס) *סמ יומתסד סעב סודידכ 0רכחתקל סו) סוסו רככ 6
 'םכעת6 ךכ ןינכו סטודק (וססל וזחתסד סורת קיכמו רככ 30 תככ סמודק (וסס
 .סע ופפכ תוחת רמסד ןיגכ טמ " ומנע 6וססכ 6קנוח סונ תונד רמפל ן6מ תיו
 ךכ מנע 6וססכ ןוסקע סיפפנ תומיד \ףתט)פר 6ק)וחכ סיקנופ רסו סיקספ

 ןל שץ ךד ' ג'ל | |
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 < סומקוס 6סו * ברקת 0 "מרכל רוחס רוקס (ריזכ ןיכמ"ךל ך 6ריזכ 'ע *זרכמ ווסט
 ורוכעסו תסטמ ומ ססולע סזס סרסטל סס) קסעת סכ) וסב ביקכ סן יסנול * סוורכק
 = /69) רוסט סו ירק6 ןודכ יס ולכ ודכעו סרעמ ירכעד ןויכ * סרטכ לכ לע רעת
 ךכ ןינכרוסט | טודקיכק6 6רטס יפסמ םרפת(ד ןיגכ ריזכיפס )6 * םודק
 רעט ביתכר 60 סופק ומסר רעט ערפ לדב *'וגו סיסו םודק רו5 רוזס ימו לכ כיתכ
 םממ ורטסכ כררכ סדוסו יכר רמ6* 6יעלד סכווב) ימד ופסבד 6קככ רמעכ טפר
 עדו 09050 ןועמסיכר וכסת * סילתלת ויתונוק ביתכד סמידק וסיסד עדו תשס
 ןערומתמ0 ( ןמטיכסכו ורעסיכסב פס ) סונוד זרכו 6רעמופסכ ורמפק ומ 6סכ וככ
 )סו ןסכמ תורוסד יור ןעכ דע סלע תמכחה ןיורד סזרב וסופד סעכ ןוסורסקכ

 % יג טדק סככתסו סרחס סרות ורתכ
 קפכקס כו5ןודע .סולע עופוס 55 רס6 ימויעמס ךכדע לוטכמ ליפס סנש םהרבא רמא

 לפסק סוכ יפסל ודללס סיבס רס6 תולטס לכיכ ןוכי ןיכטסנ עטי עמוטס
 *פקיתעד 5מטוס * ףסועד ופלס * סורל ןומויע > %טוכד ירעס * 63 נפונד 9סנט ןוגכ םודקס
 6רל5כ טרפכו יו סב לסקס סירס סוכפתו סייטסנס סילכסמ סקלוו) * ןולבכו * ןידי " מלוס
 6305 = *ןפ5ס סוכפתס וכר ועכ וכר תוטוקמ מטס ונפב יכ 6מוו סילק 6כ7לכו 03 (םודק
 ןויטלל סט ופ5ס סיטכקס מכס סירכ6ס לכו * סויפכט סי!וטיכפ סימימע) ,תוכופסו ,קודמ סילןע סמ
 וככיבותו וכיכןוימד וס יכ טסו ספילק יכשמו ימטב רכד סוספ 05 * סיטלעכו סיטוקס סיכבלל סמעימ)

 :לוכ6 תוסיגסמ וכפינו וו תוככתס) סנעס דנט ןכט לכ) סיללנסע 73 סוטכ |

 אשידק אכר ארראה
 תע בותכ * 6כמס דחר 6מויסכ ביתוכ תווס רע סוירבסל 56 א ה

 קוקל 6כוהד ורשמו ןורועז ןימו * ךתרות ורפס "3 תוטעל , |
 ינוטכ וסכוסו ןוכוס ןורועז 60ק ודנסמו סמוי לכ יר6ק סזורכ

 רד6 יכל 6יורכמ וטככתל * תולוד סמכ ךת6 סוס ן63 ןיעדו 6)) ןמנמ6 63 6מרכ
 ווופכ תערכ ונתנכוסכ סתמכחכ ףטועכ ןוכוכוקתכ וזרדזפ ופמורו ןוורס ןומכוממ
 ; טוטקד ( ןיפמשס ) ןוכוד רזבמנ 0תומו ווק תוסרכד ן6מ ןוכולע וכלט ס ןילגרכ ןודוב
 סככו םכ ביתו "וכ עדכמלו וסל עמממ) ןסדקו * וס) ותווכ ןימוילע וסודקר ןולמ
 ספוכ 6 ל6ו 636 רסק * וקיתמ6ןמת ווסד סיורכק (כונב 03 יס וו סכילב יסיונ קס
 וסע רככו ןומו6 סכקד ןומסד ןונס סיורכס 6סווי סרימ י\ דוס כותכ 60 רמד סומק
 ופכתטסו טד סוזק סורכס ממתסכ6ת" וקפכ ןוסכמ ונע ןוסכמ'ככממ יבד רד ב

 לכ סיקזמ וכרָו < קקכו רג כקעו רכיסו ר) :סדוסו רו * 626.90 -סורכ רוענ6 כ =
 יכוכ ףנקקב וטעו 6נופב ופקז ןטככסו פרל וכסי ןודי פיו רו *יפוי'רנ * סוס רנ "כר
 :יפקותב יודו יוסי דפ לכ רמו וסויוונכ ביתי = * סיתולנ ולנ\פר סק *וכתוו ו י6
 טרח ודיסמעמ סכסלו כספ סמעו רש6 יס רורס רמסו חתפ ןומ יסכו וסוודי וס:

7 - 
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 'וול תוסעל תע יסמ יול 'וטעל תע פסו שב חתפ * ןמס רמו סעס לכ ונעו רתסב סטו
 דיכעתו 03 וס 0נטבתמ וסיפר ניפנד סרות ךתרות ורפס 'סמ'ךתרות ורפסד סוממ
 : ךומכ ימ לטרסו ךירסס בותכ * רמת ןומוו קותעלו 6ד ( שמ פס ) סמ ימוקתכ
 םרטסמ לכס "רו סיעק סוכתופ סירכ רזעל5 וברג 6רק "וו סו סכ ךומכ ומ בות
 ןתכוכרסו סלק ועמס וקותסס > ןומויק וכקתת6 ןסכ דע 05 כר 03)כ ןכס תסו רסס
 ותעמס וו רמסו סר ידמ + ופככתומד סלע ףייפוככד לק *69ק ומ *ןטקכ 679 7
 כיקכד 6תלמ (וולת ףתוכוכקב ןכ0 > ליקר ינסמל סוס תוסו סתס רמס יתסרי ךעמש
 ליכר ךלוס רמו חתפןועמם יכר * וגו סכת6ותכסס כותכו * ךוד56 זו ת5 תבססו
 ניכר רטתסד ןויכ 6יפק סרק 160 לוכר ךלנס ." רכד ססכמ חור ןמלכו דוס סלגמ
 סוחורכ 6כמותס 097 ןסמ 65 > ךלוס ן6מ רמומל סל ועבמ לוכר שו -ךנוסו מס
 169 = רכ סוג יסד דע סימכ סרזופכ סינונכ לוז6 עמסר סמ סקס 4" סכמוסמ לו
 כיתכ סוכ למווקד ספור סופנרד ןפמ לכ6 מוייקד סחור סיפור ,תינד סוס סעעט
 ןמ לכ סוקמב דתו ותעסתו וטכ חחורד ףמויוק חור ןמסכו -רכד ססכמ חור ןמלכו
 6ווקתמ לע תול\ -ךרסכ ת סוטל ךופ תל ןתת %6 בותכו תל סוינת ססורכ
 6:7 .ןוטוו קיתער (ווזרד ןיזר ןוממכ סזר ךירטנ6 סמלע ונמבוס וכו :סורכ 06
 :ןותוונד 6מו6 05 6וימטל ןועממ יכר רמ6* וכסע ןי6לע ןוכ למל ונופס ןסרסמת6
 םר םתפ דכ ןוורד וזר סכת | *ןומנע ימויוק ןכס 6סד עמטתד 6מו6 ל ער6ל
 .כיתכ = *רססו קתפ) סזרב ינב ונסלסת6 ןורכלו סרת6 עוערו9 סימופ
 6ייקודכ ןותל ןיסכז "וגו ךלמ ךלמ יכפל סודי ץרסכ וכנמ רפס סוכ;ס הלאו
 < ןסמוו6סכ נסו ן6מ 'וכוינע יטודקל ןוימגקס ד 6תירוטד ןיזרד יור ןוכנונגתסד
 ןימ'פ ןיעכסו |65 ריסכד חתוכמוסמד 0תוכמוסמ לע 9תודסס 6וסד וססכ סכזו
 בופכ סיקידכ קרסו דסס "ות6ד 60נע) סווקודנ סוכ ןוכוסכד 6מרו0 רוסכסוכמ)
 כיתכד ןופס רועזכ גולפד ןופרו\ט רסינתו ססמ תוסכ ןטרפתמ 00ר0 סוסס ןמ 'סנכ
 ס6לג5 כוח כסקתו )ד סכו סוערב 6תולכ לכד * 'וגו תמסודסק וו תוסרס לכ
 ףסד וכס בתכק%סיל סוס 05 5סד 5וס סוומק 6רק יסד וירכק וכ ןורמווד ספו * סד
 סמ) 36רסי וככל סכלמ ווסלד דעו לסרי וככ ןותוו 63ד דע וס סוכלמ סמכ ןכיזק
 עדכמל 6סכ יכב ןולכו סכר סוס ןיזרד 6זר 030 :סוירכס ורעת6 6דכו כס וזחת6
 6רומט ןיקותפד 6יתע | אנאת | "י6סכ וסייתעדב שקרו עדוקתס0נ)
 סוסו סוס ל 6מוווסו פתורוס ןירוטע ורוטעו לכלמר ווכוקת ןימז 657 דע ןורימטד
 סוססל יומוקתו ןוכלומ רועסו ףולגסכו 6סרפדק סומק סירפנ סוכ רעסמו ףילבמ
 ךימ ונפל סוד ץרסכ וכלמ רמ6 סיכלמס )סו רסס ( ופייקתל 5לו\ 6ם ) חסרפ
 ומויקתס סנו ופופבד וסנכנ ס6מדק 56רשי וככל ס6מדק 6כלמ פרטו וככל ומ
 קיתסס 6וס סכמז רתכלו וס) עכו וסל חכ6ד דע ומווקת6 )ו ןורקת6סמכ
 סקפ5ו 6תירו6 ורכמל סיתוערכ ולס ףכ6תו = יוטוקקכ ןקתתלו ףסרפ סוססכ
 ורת סרומט יוכוקת סתימדקכ ןקת\ דכעמלו 0כקת(ינ יעבד ןפמ סומק סרמס דומ
 ןקתת% ןורתסר סרתס ןיקיתפד סקיתע 6רפסד %תועימנכ ב5 ' ןוכס יס

 ןמרזסו 4 7 ל



 אשנ

 6% עלול תילו ןקתת% כ6 טממ פכתמ6 0) = קכתסף 63ו כ תמסרמולכ ) ןמרו
 ןוקותעמ ייעע ןיכסר סכס ד כ ( עורו יוכוקתכ 0 ןיקיתעד קיתע "וסר סוסמ

 6טיסוכ וזיסנ ( קטופכ יש ) וסכ רווחד יר6מ עודו לו עודו יוכמיסכו ןירימטמ רימט

 ןומלפ וכ 00 עבר ןומ סויפכ05 ןיביכסד סויסרוכ :ע כיתו וופכ סר ( פכינוב זס)

 יסד 6קלעל סויקידכ יתרו סרוויפ יפסד ורוסכענ יופורד 6תלגפוגד סרווס טספתס
 'מנ\נככ ןיכתו אתלגלוגב * רוס רכוע ףסכ לקס 16 עכרס רסס ןימלע סמ ד

 ףיסכ סתלגפוב יפסמנ יונע ןוכמסו ונע ןונטכר ןומלע (וכר יפט (לסירק +פ) רסונת
 7 סנסס ושירמ רעכ6ד סלט 6 קסמו 6מגו לככ סיסורל שילמו רכלד סיד לט

 036 כיתכ 65 לט יתס5מ "לט 6)מכיטסרט כותכד ות6סר %מלעל סיותמ ןורעתו רכנ

 ןיקויסתמ נט סוססמו קיתעד 6קרוופד ףרוסכ ורוסךלט תורופ לט וכ ביו" סנן

 6%קק 65ע (וסס ףיטכו ות6ד על 6ווקודטפ ןוכסטד כמ וסוןיסוו:עוטידק

 וויפ\* ספסופמ כד ככדעס ימפ לע סנס\טס תככט לעתו רסס :ןומידק ןיחופתד
 וכיע) רסס סווגכ ןיכווג לכ סויזחתסד 0קנודכד כבד ?כווביססכ רווק לט סוְססד
 רכוע עבר! ןיפומגרכיע רסולתל ריסכ0 סולוד 6רווח 'תלגנובי6ס ."חנודבס ןועכ

 9רמ6 יכרטסכ 6רטסכ רכיע עכר0לו וופכסד סרטסכ רביע עברסלו רח סרטיסב
 וופכסד 6כרול טספת6 ישסעו ( (ניענד סרטס) רטמכ ) 6תלגלוגד ליע) רמו

 (ןופכ6ד (כרו6 רמולכ ) סופס ךר6 ורקת6 סוסו ימנע לוכר ןועכשו סמ קלתל

 סופכקנ יפכ6 ריעז ירקת6 רכ)ד סוססו ןיפנפד כור6 ירקת( ןיקותעד ףקיתע ו6סו
 \( פט (פ ) לכ סס) 3כתס6 דכ ןופכס רועזו סווטדקד סיטלק םדק (כס (קיתעד

 ספכ סתעס לכ 03 לכ5 כמו סוססכ ןוכורסו ןיטטפתמ יופנסו ןקתתס 9תתלד
 מור סקתל ןיפכ( ריעוד סתלגנוב) רווח רכוע דפ קופכ 6ת3ב)וביססמו * סקותעד
 (קרוויס רגס ןוכסי 6תבלוב לכו סככטומ ןגכ תינד תתפד ןיתלגלוב רלט) פסמו

 עקכ 6ד ליכזנו 6טוברט תוחת סככטוסכ ןו36ע דכ ןוממוו קיתעמ (?פו6סוס שס ) <

 6רוולד 5מורס 6תננ!וגד | אללחב = * 6סכטופכ ןונ6ע דכ 0תתל .ת)נלוב)
 6מורק 60) חתפת6 )ו חוכמ 6) יססו  קספ לד ס6מותס ס6לע 0תמכתד
 ₪7 סתוכסיסס סווסכתס ךכ ומונכנס6מיתס 6תמכמ י6סד 6פומ לע סויפסתס

 . ךוכתססו טיסמ סלמותס 0תומכמ וס וסוסד 6חומ יפסנ 6מורק 6וססכ 6חתפת6
 . .ךוכמו יתס סופומו סותס וותעד כס ורמסד ומווסנ סוידרוכ נע כט רמפכ סירתסב

 ןיניכס ןורתו ןותלקל קופכו טטפת6 ופופ ךכ יכונכו ןיפס רועזמ קספתס ץורק ער

 שורק פכעו 6קומ לפ'ופסמ )ד רספת6 מורד סוממ טל ןדעמ 62וו רסכו דלס
 סיכד ןימוי קותעל ומור סימר טונכ))ות ןוותס ושומירכ ןכוכתד ונווסו 'תתל קיספ
 .( סוודרוד לע כט רמפכ טוקו ךוכטו סותסווורטס )כמ סיגז תועד סופת סוולק

 ונוק סע ץמחוןופל6 תעכסו סוכר ןופלפ 56 ןיונת ססירד 5תלננונכ | אנאת

 , 51963 0לד 6רכ 6ד ךכתס6 6)ד וקכ וסופדכ רוע ו6סכ יקכנ רוופירעסד
 ,, לכו 6רעטמ (רעחו (ץמוכמ סמיכ קיפכ 6 סיורוכ לע 65כ 030 יוכוקתכ ףיכוכרע

  (ץמו כו .טולק ןכמוחכ ירעסה ומיכ רסעו סל עכרס סיכ תיס וקו נוק
 טיס



 טכק | אנ

 רב ןופ עדוד .תונו זוכנו סותס סמלעו 6מלפ לכו = ןופלע רטעו ס6מ עבר סב טוסל
 6עובמ תוס 6מוכו 6מוכ !כבורכיע ןורזעו 06 (עככ6לם ) עכסל טיסנו וסו6
 ןיפנס ריעזד .ןומוכפ 6מוב 6וססכ רוגכורוסכו 0נקנכ רתכד ספמותס קוממ קיפנד
 טוקווק לכו ןינוכס ןירתו ןיתלתמ ומ גסס דובב ןודכו סומנמ (ןוכמ ףם) ןקתמ 6051
 יכסתתול סתלננוב לע ןויפחמ 'רופס 6כוקתכ סי ףכוקתכ ןכסתתמ ןוילקו (טסנתמ
 ירקס 6ןיכו למימלכ סכ6תו - "(תלבנוג לע 0רטס יססמו סרט יססמ ןופיכד ינו

 םכרכד יורעטק 50תו "(מותס חוממ ןוקפכד ןומותס (ןיעוכטפ (ס ) "עוכמד סכוסמ =
 וסי6 דכ "פסו ןוכט ןיעכר6יונע ןירכע דכמ ומסר יס לכוד יס סוס סמ ערומתש6
 ןיונת ירעשד ןילנק יוכיע יכובגכו (סינקילכ כ סומקילכ סט )סימוקתכ סירעסכ סול6

 60רוק יזחת6 נד ווכתכד יור דפ 0% דס יופתכ דע'וופתכ דע'מעכווזלב יומוקתב-
 סוופקל )ד ןוכדוסד יורתכ6 קינס 6רעסו סוכפ לו ף וועו5ס וכפ יכ בותכר סוסמ =

 קיפכ 65 םלוקסכ סילכ יומדופ רתכמ בעמ קיפנד תוחוקפ ךיכו תווסנ ביתכד יונע
 6תוודחו ףתכוסות וקקמל בות 6ריפמ כנות ססו סכוקת סוס סכוקת 6ד ןמ 6ד

 6לכד ססמיתס (סיתפ "יונוקתכ 6קכדתללו ומקמנ ןופ5 ריעזכ ןוכוסד סווקולכד =
 ןוכוסבו וופכ6 ליכקל 6ת! נוגד סרטכ יססמו סרטס סמ ימויק ןורטסד ןיקוכ בז

 6% יזחתס סכוטו = 6)כד ספמיתס 6קותע יססב 09למפ תופ" בנפת6כ ורעס ןוורט =
 פרנל 56רסו וככ וכוסת יפסלעז " סוכ סכ יונוקתכ+ו6סו סיתס סו טיתסוזקת6 =

 יןיפ'ק6דיפכ ךירס ןוכו וו קסד"יפכס ריעז ןוכ ןוס ספ וככרקכ"ו טיס תכד ןוסכלצ
 : "וו רו 6 סתוסכ לפו בותכד (מויסככ 0% תובוכמב ודכע ספד וס וטכעתס 06
 6קר6ריסכ סיכמו ןימלע ןיפבטו ןתסמל יסכ סקר סדק \סורעסד  אתוגלפב

 סנכ רופכ סיקולכ ₪ר6) דסס ותל 6מנעכ סייקודנ סוכ ןורוסנל |
 גולפד ןיקרו6 רסילתו ס6מ תוט) (םרפת6 קרס סיכמו סויס ןוככ דע רוסו ךפוס
 .6וער 6תלנוגל אחצמ = 'רגו תמסו דסק "ו תוחרס לכ סיכ כיתכד ןיפס ריעוב

 -ןומרל דומת וחכמ לפ סוסו כותכד סתועדסוסס ולכל ןיפס ריעזד סתוער ןיוערל <
 עברסב 6ייסכתווד סתלגלוגו טיר לכד סווולג סוסד ןוכר ירק6 קנט סוססו =
 | סות יסיינגת6ותשו6  "ל6רסול ןוסתולכ סנכן\תס סינגתס דכנ ןימכע ןרמעו ס6מ
 יתעסכ 56 + (יימגתסותמוס סורכ רוע ןועמפ ר0 תמי תוכיוכת שס "ןועמפ ר

 ( פוסל יפויכ 6ס ) תעש (יססד סוממ 36 = טסו רח 6< 0תכטל סתכמה תו <
 = ךיכתמ6 6תעס 6יססכ ןוכר ורקתסר כמ (יילגו ןיפס רועוכ 0תתנד סכוד סוינת
 .תעו" ןונר תע "ו ךל יתלפת יבסו לסס סתולכ 6נכקתץה (סועכ סכפסלו6ס ) וגו

 וכר רמ6 * סתכטכ סחכמד (תונככ ןקתתס ךכ ןיגכו 603 ס6לגט ןימוו קיתעמ ןוכר =
 < .ףורטנתד 6תעמב חכסת 6קנמד סוער ןומוו קיתעל ירכ ךירכ סירכרועל ל ןועוש
 הכעו רסס 6פנוח חכתש6 6קנמ ילגתס דכ תתלד |( +פעסב 95 ) רסס חל "סול
 קכתש0ס ולס סוערנ 'תכו סות סחכמ ולגתס דכ 6כסו -סלכס תכנס ךכ סיס סכוו סמ
 דכ ןומוד ותכ 06 עבר ןורסנ 0קכמוססמ = * סומק ןויפכתמו וככתטס ןיזגור לכו
 "% םותי רמומכ ) ביתי סור דטס סומק ןיכבתסמ וסנכו ןוכר תע יס (יונגתס

 כו |



 אשנ

 6ייסכת0 69 סוילגתמד סוטמ רת ספ יססכ 0ק 0) סרעמ סכ תו ( דוכטתס 05 סודו
 .טטפתס 6חנמי6ס 6כ0ת "ודוכעת6 ףנו ןוככתמיו סכודד ורלמ ןו)כתסיו יב6
 ןדע ןדעכ רוסכד ןדע תוס סינתד סלע ןדעמ ןוכוכוכד ןוריסכ ןיפל6 ןוטבסו ןתסמכ
 ןדע+י6סו ןרמקקדכ ןופרסכ סטרפתמ סנו סויותסב סותס סוסו סיולגתס )ד סע
 ולוכסכ ןדע סס םרפתמד בעפוןוליכט רכיע ןירתו ןותנתל יוליכסב טרפתמ 6תתלד
 ךיר6 סט רכ וונוכש )ו סול עדיד וכ סלוענד ןדעו'ןיפס ריעו 00 רכ סי עדדוד תו
 .ןדע 67 סכרד ןיכס סידכ6 = *סמוקמ ת6 עדי 6וסנ סכרד ןיכס טידל6 דסס +ןיפכ6
 ןומוי קיתע עדיד 6)ועפד ןדע 67 סמוקמ קח עדו סוסו "ןיפסריעו עדור 6תתנד
 6כוע לע ףתוסכ תיל ןוכויע רססמ ןייבקסמ סרונס סורל ד גי = > 03כ7 ס6מיתס
 ליעלד 56רסו *)סרשי רמוס ןשי 63 סוכי 05 סכס כיתכל טמ * טבוע ע וכוכב תילו
 תומו ?כוע גע ףתוסכ תי ימקרב יתסד סמ לכ 6ססתו  *תוסוקפ ךונוע רט6 בותכו
 6וומר סוס י6מ5 620 רל ןועממ ררמס -ועב לד 6רווק שיר טכ (סכוע לע ןוכיכב
 . ץועב )ו ןומיימ לו (כוע לע ןוביכב תילו (לכוע )ע סתוסכ תילד סמ יכוכנו סונלל 6
 = 6)כו 63כ3 תנסק וסיסד שלו - 6רוטכ ועב 67 יקיתעד סקיתע סכ -סכיע !ע סרוטכ
 = סנס תכ + סנועלד 50רשו 50רםי רמו ןטו 6)) סומו 03 סכס 790 סיכ 6 סיכ ןותמ
 = ןיפס רוטוכ 60 ףיטק 055* ץר 50 לככ תוטטוסת סמס 'ויכיע כותכו *ןוסרו 6 + ןוע
 67 סכוע דקל ( ומוסתסו לס ) ורווקתסו ןוכי6 ןיכווע ירת דכעו ןיפכס ךירסכ 00

 סנכתס(כ תיקכו קילסו ריסכ ססקדק ארוח > רווק לכ לינכד רווחו רווק וגב רווק
 ןורק6ד וכינוכ'ג קיטדשו פרוס יסס םטכ סכ6ת | * 6רורככ רורכד = ( 63לכקס ₪
 .תיחסו קיכסו ריסנ סנימ> ארווח | (תותונסכ חתוודחכ ןיטסלו סולק! ךדסו דוט

 ןוטסנו תרפסתו .דסחו ככ ןורק6ל ןיכרק6 ןיכוכוכ 'ג ( קינל5ו 6 ) קיפסו םטכו
 6תומיתסמ קופכו קילסו תיכו ריסכוטיס) סלתינק ארוח * 9תוודקכ'תומולסכ
 "קרפ קיפסו ססתת 00:55 סקר 5 קופס) ספעיכמ סתיעכמ0 (כוכוככ םטכו סקומד

 .חקפו ןומוו קיתעו 6וס תוסו שר רח 6תתלק ןומונוכ וסנכ ןטסלתוו) ססתת
 "רווק לכ למ כד רווקו רווח וגכ רוומ סכסת ות * ךירטנתד (תעכ ךלע 67 ססיע
 ןקססו ןיטסלו 006ממ רטסכד יכונוכ .תלתל תוקכו יל ריסנ ס0ל7ק | רווח

 יננע ווסד סמ 3ע ןיפורכו ןיכט ןימסוככ סופוג יחססל [סמכ 6רווקיססכ =
 ןיטסלו סכומי רטסלד יכינוכ תלת ריסכו קילסו תיחכ סכיינת ארווח ףתימדקכ

 :(תומדקכ וונע ווסד סמ לע ןוקירכו ןיכט ןימבוככ יסד ן6וכ 6רווק ססכ ןח -
 םטכו סקוט ןמ וגל וגלד רוקד וריסב קופכו ,תופכו קילסו ריסכ ס0תילכ ארוח
 סמכ ורסתמ0ד ןירתכ לתל רוסכו טירד סקומבו סשירכו ךירט:6 דכ 9ןיכוס 0רעסב
 ןומוסו 6כוע פס סיתס כ '06תו * סלכד 6מוקס קיתע ימכ סקוכי6 009 ךיר7
 סמו ךימד6 לו 0כ 65 ממ סוס 03 6גומי סוס לכ דפ(ורוספפו 6 )ןרווחתמו ןורת
 6תוקנססמו סנכ *ע חבס6 6וסו 05כ לע ןיב6 סוס סינע ןינ6ד ן6מ תו תוריטכועב
 וסנכ מייקנ ילכו .0) סדח עבר סיתס6 ה סכוע +6 כת * וס)כ ןכותומ סכוע פד

 נד סכוע *  0תוקבטסד (סוע * סידק (כוע * טק נע (כוע" סחוקפ (כוע רקס ככ ,
 " | ךמלפ



 לק אשנ

 ביקכי6ס עו נכד 6מנווכ וסד סכוע * נכד 6רוככ פוסד ץכוע ביסנ .63) ךומל6
 ךרכמ סיכמו ןיע כוט ירחת6י6סל ךרכו 650 ךרוכו ירהת 56  *ךרוכו סוסןיש כוט-
 לכ-רכ סתומכופמ סתומימד6מ סלחתסמ תת (כיענ וריסכ תו כסתו >> 05כל
 דכ עדוד תו ןיע כט יכקסל נע סכועד 6רונק לרוסכ ססמ (יוסתל 6ם) ווק
 ןוכוילע יסכו סינקול5 מומו = *ספתת סניענ יקססו .6םידק 07 ססנע בע ריסכ

 ןועכ ןיע רמ6 ביתכו ןוונ'יבוטב ותמוס * וסרו ןועב ןיע וכ רסס 67 0תמכסב ימקמל |
 סקנע לוכי סל ססתת סכוענ יסבסו קגטסל 00 ע 6כט (כוע 0)מכס) ו סת 6 חרב
 דכ סתת סכועמ סתוחנטס סרפכד סתועמנכ < אנאת | + 07ק שעבר סקוחל
 למס כ רוסנ'סוכמל ספתתכ.ס)על ורוסכ וסט לייעו סיכ סלכע ןריסנ קנמ6
 תוטטוטמ סמס "ו יכיע'ותכ) *ויסרו 6 לו ןוע סכס כיתכו ירו סת6 ססרכ ןיעב ןיע רמס
 סכיע תוטטוסמ סמס"וומיע וכו 0)* סנוענד (כוע ווסרו 6 'ויכוע וכו *ץרססלככ
 סחגתס) סכזמינפמ סמוכ סביע סוכ טלס כד ףסוו סכו סמ וכפמ סוכת " תתלל
 ןוע ינע תרופ ןכ לוס יסמס -ןוע ונע תרופ ןכ ףסוי תרופ ןכ רסס סלנע 0כפ (כיעב
 דל ומחלמ ןתנ וכ טל ךרובו סוס ןוע בוט כיתכו * סיב חגתט(ד ןוע תכס לע רמולכ
 ירתכירת ןונוסו מסד (נוע תוסו סכומי סכיע תיס סחתתד יכופכ "דס ירקס ט'מ
 ךכ וכוגכו * מימי ס5כו יקלס דח סגרדכ וסוווורתו 030מב סכוע תיל 6כַס 320 -וכווב
 ןפכוופ רודת סקיקפ סתופנססל סכיע וסל 6ד סכוע סכ5תו = *ןירת סנו דק סכוע
 סמכוסבנ 6קמוסב ןלככל ס6תתל יכסיוס 657 רידת (ןפוסו 55) ן6דת\רודת
 ( פרדו ימיכנסינכ *ס ) .לרטומ .סניכג תינד סקופ רידת יוס 99ןיכיוג 'גכ סרווקכו

 ' ךומוע'וו קקפ "לו [שית סמ סרוע כותכ דעו סכוע לע ( ןפסכשד יבוכגכ סימוע סונל 6 ) =
 חקפתלד |פמכוו) "בטל חקפת6 סל ן6מל\ כט) חקפתסד ןפמ) תוס חרפתלדכ

 קיתעפ סוכו ביותסי סמ סכוע 6יככמו סונכקל וזחתס קמוסו ףקמוסב ברעת6 סנועו |

- 

 סוופע חגטיד |65 קנוק ססכו ורונה לכ לינכד רווח רווח וגכ רווק סניעד 6כט ןומוו |
 רופכ סכנכווכלבקעו תוכ'יתכו -ךרוכי סוס ןוע בוט כותכ יסדו דעו וסיוכמ רווח דק
 דק רת6ןמרכ קירוטכ םרפתמ נו לנכמסיתב סקיתטד סיס דכע סנסת | יו
 ךכ כיתכו = * ןיפסריעוה ס0כ +וס9נ ותעבטכוכ ביתכד ססרכס) ןיפ6 ריעו ימגסל
 = "7 רמ סל לסרטו רקפת 6 ךב רט לסרטי בותכו * 0ניעלד לסרטי" לסרטי ךרכו
 וימר ןונסרוכ יד דע יוס יוק ביתכ סוכת * ריפסי6סןיססוורמס ןומוו קיתע ןכינת
 6יוסרכ ןיקקסו ךמויקכ .סוק סדוסו רל רמס < סוס סמ וימר ןוומרכ *כיתו ןימוו קותעו

 טס .> סווסרכ יסס נע ביתו ןומוו קיתעו רוכיד ןיבובט סיוסרוכ ביתכ סדוסור6 = 67' 
 יעקמ 6מלע סמייחת0ל וכו 5 סויסרכ וס לע ביתו 0 ןומוו קותע +0 .סוכתד
 6ויסרנכ סוס = ( ףיפכת< 5 ) סוופכל רילט ןימוו קיתע בותו דכ 6י'סרוכ סוס
 6ויכרוכ סרק סייסרוכ לע כותיו סווברכ ופסמ ליטכד סנדועכ טילס בוכרר ןסוו
 ןקתתי סדוסי'רפ ןוטמטר = ןותו קיתע סוכ בוכרד וסוס 05 טס 60 וימר ס6מדק
 סמ חתו * ספוברפ עדוקתטס סמטוקכ - 6תטופ ססכ וורטב כמ סות ס ?וסו וס 6נכ *6וס כ סיכנרפס ת6ו ןוטסר וו וכ6 כותכ חתו *ןועוי קיתעמ ךכ יתווו ךסרמ

 ןיכ /



 . אשנ ה

 :ןוופל ןוימ 6בקומ לחייו ןויח 6כקוכ דחמ 6מטומל סיר" ד ןיפ 5 רועונ 6סותע ןוב
 .חכ יס סחינס סומ ןכירקו ןופו רועונ ספור כוטכ סוכד 6קטדרפ וס 6מטוח-י6ס
 6רעת סל ןופס רועופ קופכ חור דח == * וכוס ןוכיפמ סכסמ קיפכד 6 שחור
 %וססענ -0תמכפ עדכמו לול סורכמ למול ןימומו סוכר יופד חור דחו ןרעד/סתכבכ
 חכו ןתכל 6פוטמ סכפמ בע סרט ןימוו סעותס סחוממ סקור קיפכו רעת% 6כקומ
 עבר6 כס 00 +! תסרו) עד חור סרוכגו סנע פור סכיכו סמכח חור *: חור וילע
 יומויכ רמסויסוי כ סק -ךמשקב יסו ר סוק קנת+6מ6 ןכורמ 0 דח סחור 6סו חור
 םיסדוע ודמלו 6 כותכ יכסד סד סתעכח 496705 רח ןורמוו 60 ססוממ סכלמד

 ןימוו קותע רעתו כמו 5וססכו :סנודגדעו סכטקמ ותוסועדוסלכ וכ'ונווסער
 = סוץע ןורצתי (תתנד ןימור לכ 6ד ףונטו לכו ]כד ססמותס (חוממ קיפכד .6תור
 וכול ןיכרמ ןוחור תי ןוכוסו ןופס רועוד ןיטידק ןירתכ ןירת ןומיס * ןוכוס ן0מג
 ז ו תפריו תעד חור סרוכנו סנע חור סכוכו סמכח חור ביתכר :ןוכי6 = (יכסד 5 )
 בתומנ ןימז פקיסמ 6כלמו ססכל תונעע '\ בותכו "וי ססכ לע סלט ביו ביפכ ןבימתד
 ומור '\ רמת6ל סמכ סעבס 6 וקיומעד ןומוו קיתער סחורו ןוכיס תש = סעכמב
 3: רמ6 סכ כיתכ חת = *ותסד 0מע3 סומו ךחור שר 50 - ןוכרחוס 'ג ןלינכד ןומס
 ותור עבר 6 036 6כס ידכע י6מ 6מנע יחור עכרסיכו -'וגו תורסיסכ תוחור עבר(
 סומע ןיקפכ 07 קופי רכד ווסיכסו עכר6 6תיתס קיתעד תורו ןמיס 3 ןורעתו
 בותכד וסנכ 3)כד ספור דח 6קפס סכק ןומזו  ןמרחס תלת וגכ ןללכד תות
 "נקב תוחוה עברסמ 636 ןפכ כיתכ 60 סב תוחור טברס * םורסי6כ תופור עברסמ
 . חור לכמ נכד ןוסנול ספור סל דפ3 דס ליעל ןוכרטבו 03 לחוממ כלה יומויבג
 0 סלונכר ספור סוס = *ו תסרונ תעד חור סרוכבו סנע סכוכ\ סמכמ 0נכעדו
 :.ןרמסד ןי6נע ןיגרד סעבמכ ןנומכד עבר ןוכו6ד תוחור עכרסמ בותכ ככ | יופור
 6כקוככ ס5מיתס 6חומת קיפבד ןוקותעד 6ןותעד פור י6סכ ןלומכ וס)כל סכ0תו
 6מטוק * יורטס כמ ןוופ ןומוי קותעל טופ * 6מטופמ 6מטוח ןוכ סע חתו :6מטוחל
 ינד ןמע וססמונפסכ ןסע סנע *'לגו לכסת ויפע טסוופסב ןטע סגע תכ ןיפ0 רועול
 טוח וססז ןמע ותוסמ וכתמ וסמ *וכממ ורעב סינחבופמ רתבל 6כבת וינס לכ רוכ
 ונוקס געכנ רמ6 סותו35 ס0553 יעכ סבס (כוכמס כר סוטדכ 0כ(ת- 600 6וססמ
 קיתע סרק ו6ס ך סטח6 :תלסתו בותכד וניגסו ןכסתמ וכ6 סטוחס עב לגפתמ 0
 סמוטוח סוסס ןמ ןוינעתס ןימלע סעו ס6מ תת סמטומד סכרו6 (ב6ת .* ור ןימוו
 קיתעד ימות לכו +(יסו <מטוקל סכוחתד 'תסכפות יס ןופל רועוכ ןוקכרתש וסלכד
  ם  חתפ | :6לכ) ןוזחתס סנו ןירסמ ורסמל ןווחת6" ןוזחת6 6ו ןוזחת6 ןימוו
 * סנכר חיתס סרומט 6טודק ףכסד סע טריקו ?סקודכ יודו טימוסד 60 יונ רמסנ
 = ןופוע ןועדו ףכד ףכקוד :יוכוקת לכמ רוקיו סיתסד סנקיד * ףתתכטות סיססר לקיד
 טודקו סליככ םכ רב סוס נד גקוד  ןופכמות לכד ףתסכסות (וסד סכקוד "ןופתתו
 6נותכ 6רווס = 9כנד 5רוכט דע יורעטב 6יו*ת וסר סנקול + סול וקסמ) כרקוד
 ל סכלת == *סנכד 9תוכמוסמר סתוכמיסמ ןורומטד [רימע ןוריקוד 5ריקו

 רפסל |



 ₪ שוהה רם שש קר | קה | "ירו וו

 אלק אשנ |
 6טודק מופד סונרס!ס תיפכו ומדוסמ קופכ 0לכל 6תוממוסמ ףכקודוססד 6רפסד
 תוחכו (ינקידכד פ ) 6רוקוד 6רנוס 6מםוכד ונס 0תכורקתכ ופחו קומסו תוחכצ
 ןועוככ בי סיכ ןולנכד 6מונמ כמוס 6ריקו 6כקוד (וס סרוכט דע יפמו סנוקטכ
 ןקתתמ ס6מדק | אנוקת * ןכקתמ ןיכוקת רע תנתב סכט תוכר טמד ןופובמ
 ונכדו סמ .סלוע) ווכוקתכ קונסד סוטיר רעסה (כוקת 6וססמ ור5טו פניעלס חרעש
 .אנוקת * סטופד סור דע 6כט סנוקטכ סטופ דחכ ןימדוסד 60תפ ומכמ תוכל
 יפוקס סכוקתכ 6מופד 0רח6 סיר דע ןילסו 6מופד מורט סרעס ןתקמ (מומת
 .ןייפכ ןיכסומ ןורת תוחתמ סמטומ ( יפסד 6 ) תוחתד סתיעכמ(מ ססתולת אנוקת
 6רעמ סיב ופסמו סינוס ונטו 0040 6וטסכ קספת6 6רעטו 6קרו0 דס
 תיחכו סרעט ןקתתמ ססעוכר = אגוקת = *6קר)6 סנססד סימרקופ סינט (כוקתב
 6מופ תופת ססטומס .אנוקת+ סולס כוקקב דק 6םורג דק מירמ מופ תוחת
 ןסכמ 'מופ לע ןומימר ןוסר 6 ןורת ןו3ס) סנוענד 6סר ד 6נןקטכ 6רחס קר( קיפכ
 ופחו מורל ליעל ערלמ ןקופכו וינפו 6רעס ןקתתמ סחתותס | אנוקת | יןסכמצ
 (חתפד ססירד 5רעט תיחכו 6ניענד 6מופד סטור דפ פכט קסוכד סתכורקת
 ןופופת ןורת ןזחתלו 6רעמ קיספ סלעוכמ | אנוקת = *ףמופד ססתת 7
 נו6כ דַסָה 55)ע סויקת6 ןוסוכוגכוופמכ ןסו) ןרופס בט 6מסוכר 6תבורקתב
 ןוינו ףכקידד יכרחופירעסל טופ דפ קפכ ססכיעת | אנוקת = * סוופ ךנמינפ
 ןוכו סע סכקיד ורעס ןיכרעתמו ןורעתומ ססעוזת .אנוקת * סרוכט דע לנוקס
 ןיתחכ ןוכרעתז ססרישע אנוקת 6 ד ןע סל יקפכ סנו ןוינתד סלוקסכ ןוי'תר י"עמ

 ןמ סמוכ ןיקפכ לד רט דס אנוקת ' סכקיד תוחת סכורגב ןוופחו יכקוד תוסת ורפס |
 6מופ+ פופ לע ורעס ןוינת 0לד רסורת אנוקת = סנט 6רועימכ ןרעמ תמו 6מוכ
 תוחתב ורעס ןוינתד רסינת .אנוקת *סונ רוחס רוחס ירעמ ןסוו יורטס לכמ יכפתס
 (ס) וזחת6 5 5רוכט דע ןוופסמ סריפס רקוב ססכ סרקוכ ןפכמו ןסכמ לכוד
 ןויפ ןוקפמד ןורווח ןיריפסןופופת ןוכוס רכ 9מסוכד סבור ופכ6 לכמ( ספות
 ןיפוכמ רפונת ןוקפכו ןודבכ ןו%6-ןומוקת רסולתכ * ןופס רועזל ודס ןויזפלו מנע
 ' (תטמ סוססמ ןומופלו טסטמ סוססכ ןירסכותתלד ןומיס לכ ןודבכו תוכר ממד
 ןיקיתער ןויתער נכד ספות סרוקו סנסוד סימרתס ןול6 ןוכוקת- רסינתב
 ( רועפ 9 ) רוווח לכו ןיפכ6 רועזר וופכ6 ןוריסכ יופכסד ןריפפ ןיחופת ירתמ
 וחכקמ0 ןונ 6 רסולת ןיכוהת"רוסכ סוססמ ןיטסנתזיו ןגרוסכ תת [סכתמ0ד ןמוטו
 סיבית סוכקיד ימקל לכד ןמסנ סכרב ורקת6יונוחתב נקוד תומינטכו - סכקידצ
 6ריקו סכקודכ ןוינתד ןומ6 ןיכוקת רסינת סרפסד תועוכנכ שנאת + סתוכמיסמ
 ספ סנ סידו מיפו ן6מו-ימקרד יערת רסינקב וחתפתמו 0מגעב וסכתסמ ןוסכמ
 יכרל 'מ6 יסמככ ןופס רועוכ * ןיפס ךורסב וס סכקייד וכוקת רסונתכ ומופד ןסמכ
 ובר סק " ןוכקתתו ךסיס טיל כנמל סכוקתד (טסלסכ כס9סו ךמו'קכ סוק קקני
 * לגו כקעיל תמ6 ןתת "'וגו וכמחרי כוטי = לגו ןוע סשוכ ךומכ 30 יי רוסו חתפ חכו
 טוקתל תוכר חמוד ןיענכמ רסילתמ ןוקפב וסנכו כס ןווסתס ןלוכמ רסינת לכ

 כיל



 אשנ |

 :סותסו רומט סכקירד סכוקת ןורימטד סרומט כת - ן'ןקיתעד (קיתע 6םיל (טקיל
 .ןמונת טס ססמדק שנוקת יעודי סנו עידו יוכוקתכ ית 03\ סיתס ריתט ו רומס

 6כקידד ןומומ ורסטו סקרכתנ סקכדתמ 03 6ןיכו (ןפכ לכו סרעמו סרעס לכד
 .ןימוכו סטור רעד ןותוס 5כ 6 לכת תיס סכסי סמיר רעטל סכוקתמ סכקתסכ

 ןוכורס ןונ 0 366 ( מקפת 6לקתט דסכ 6 ) ונלכת6 סמוכ לכ סלע םרוקי נהול

 ןייטק 3 6םירד ןינסו ןייטקנ יס ינכ ןוכור מ 05 נקודל ןומיכ למס ןוכיר 6 65 ןו6ו

 ור דבופ) ץפתכ ל ןיכורס שירה 6כקידו לסור ןיומיכ לכ סןיטוטפ 6
 ןווחת6 לענ ןייטק ווס 9 ךכ ימוגכו סוני (יסומל סקנמל 6כישע סנס ןיפס ריעול

 ןתת תוכוחרב כותכ ףוסכל) = * סכרת ץוחכ תומכמ בותכד 16 כת = וכוכר ווסמ)
 דינכ דכ כרת ץוקב ,תוכס 0% סומיר סיפיס ועו סופי סיטיר 105 רק 60 ס))
 רכנ|6רכחתמ ול(יכ ןימימ ןומיסכ ןיפס רועזר סחומכ ןופס ךורסד ס6מיתס 6קוממ
 .(חומד סמווקב 056 סת 6חומד מושיק תונד ןיגכ 6חומ דק דוכעתסו ןיחומ ןורת
 :ןומופכ 6 6סוממ דוגכד ןובכו = "לס ספוק ןתת בותכ יססנ '6סמ דינכ לכ\ סע
 -נפכת 00 05 ןוכו ןימוכ ןנכוסכ םסומ דקרבעתו ןיפוע ןירת רכל ןרכמתמ ו\כ ןוממ

 -תוךכ וסנגכ = ןוסכ 6ומל (תווכת דובכ 0 ןיטיטק וחכתמ יסד סוטמ טל -ןיסימ

 ינעמטכ תקכב :מכת ירכד תכד סוגורל ירסמג סטיטק וסיסד םכ רכמ (קפכ (תוכה

 :ןומנס דר = סומע סכטיתמ סתמכמ ול ןמימק סימירד יורעמה |6מ (כפונוס 6כסִמו

 ןיקטתמד סרדטד סטוק לע לעיל סככל 6מ-0לכל תנעות יתול5 ( ןיכיככ 6ס) וכור6

 .בע קיטסו ונת מורד רעמה (כקידד לרעמ לע 6טורד 6רעמ ילק 05 דכו סח ןמ

 וספכד ןו96ב 56 כרעת0סנ ךורטכס 037 סופע ףכקול לע! סו ונרוק65 ןיטוס

 ."(ננתכ ורווח וסלכ מקודד ןיכ שרד ןיכ ירעמוסלכ מת" וסייסר כ ןטרפתומ
 ןומוס ןיפספ ןופיחתל 6פוות ןומופד סושמ טמ"וסלכ יקמוטק קכקולד וסכי0 6(

 נד ןוכו6 ןמותס ןנוכמ וכסו ןוירמ וומדו6ימקמ ןלוכמ ימסו ןיקותעד קיתעמ ןלכמ 3)

 סוטע ירעמ ןוילס יומְכופימקמ סכיסת יכסו לתת ומוספתסד 65 ) | -ןכרקסכ ןוכרעתו
 'כתד "63 וסוותווכ ןיכרס0 .תיפד מות ו * כו ככסלב וכרעתס 0) ןומו6 וסוילוסלכל

 עמפ גע רכועו = ורת ןגע 6מוכ "דס ךומכ שמ * מוד סקיתעמ ימחרד ןלוכמ רסונת
 כומו :תוט סוס דסקץפתוכ * שמס ופס דענ קיזפס 05 -עכר6 ותחכ תור סס) -תלת

 ןתת ' סעטת םתסטק לכ סו ,תולוכטכ ךילטתו"סיממת ומותומוע סוככו " סעבש וכמקרו
 ועומ = *רסורת ןמותוכסל תעכמכ רסס *רסדק טסרב לדסמ * סרטע כעל תמ6

 במס 63 ךיס סטמ 6מית סו * (עתתל ןומוסו ןוכסנ סותכ 67 ליבקכ *כסולק סל

 חכתמ6 סכודד רתסכו תכתמס (סודד רתסכ 056 ךורטכס 65 סטמ 050 -ןי6ע 6
 וולת סוס סכודונכ ספ 3סרטיד סכלועב 006 רמ6 סל ממו = רשומל וכס עב 0
 (יקכסל 6רודס רת6 יפסב 526 סכתט6 כילד רתסב 036 שמ רמ6 65 ךכ יכיגכו
 ריזיט ודק ספבע שכקודד ןוכוקת רינת ןוניסו = = * ספיככרלסמ ןימע קותעל
 6רימט מודי סלע סכקיד ימה סמ ןוכוד ורוג כ סויפכ0ל\ רבת ןיפיסת ןיריעטל
 : ו ןיטיסק יורעס 'לכ כגכו סוכמ . (יסכתפ פס ) ףיסכ( 7  ןירימטר

1 



 בלק | אשנ = |
 כותכ סוכתד סדכ ד ווט 6כ וס: 6 ימכוס ןמו6 סתתלד ירעס 0 יכס יס סמית יו |
 (כקודכ יס סיפק 03" קכ רמעכ סוטיר רעמ ותכו'כרועכ תורוקמ םילתלת וותוטווק |

 טרוחט ש6כ תכיסוותש טרטיפ תורו תביסיותס דכ דעו "'6תת 'כקידב 00 ספנע
 סחומנ טכטמתסנוקכתמ6 חומה ןיגכ ירפסוכסד סוטמ סלמד (רקעו סככ) סיב
 ןוסולוחפכ ווכוקת לכו וס ייודוקלכ 6כקיד כול ןמ נועל ןומוסל ן6מו 6תתלד

 :םירמ ורד ףכוקת ספמדק אנוקת = וסיידופנכ ירעטויודוקלב סכקוד וקכתס6 |

 6כסו 5כ5ד סעוקמ 096 םכתמס 0 ( סמוקת *ס ) .סכקיל לכ כבתו שירד ירעטד
 מכתטסיכס 6טירדורעמק 6מיר ןמ תיחכד 6ד (כוקתק 36ינס 0 וכס לסד םירפ 5
 6ויכרד סקועכ ןועותחל ןיפלע 6ל5כ ספורמ יוסד סמ לכ עדומתס6 כול סמו
 חלו 6ככופיוס 65 יימלופימקמ תיחכד סרעסלכד שכרו ןיקוע )כ לונכד (קועב
 ןכמוותס ןודבג דכמ ןירפס ןו36 ןותסכ ( 69כד 6) 6)ו לכ 6ד קכדת0 ( 535 (ם )
 מוכפל ססיר דע ןכטמתס ץנוקס ונוק דחו ןוקנק ס6מלק סנוקתד ףתורושו ןוינתו
 פוקתכ ווסד ןוניסס ונוס דחו ןותנת גוקו 6:וק לכב וסכתט0 ןומוכ ןועטתו סמ תלתו
 סכוקו נוק לככו . "לוכו ףיקת 0 וס '0 ןכטוסכ 6תתנ סוופכס) ןופיקת סקמדק

 רטס יססכ 65 ( (טמפת%) 6ם) 6כיועת0) ןיטלט ןופיסת ןומנע דחו ןיתלת ןימרפתמ
 6כר סכודענ ןיפיסכד ןומלע 530 םרפתו סיכזמ 6מלעו 5מלע לכו רטס +5סב סל
 חויפכת 63 ליפס 67 )כ סעו ל יססכ ןלינכו ספיקת לו)כד כקידד סטירכ''תס לכו
 כוד 'תכד סוטמ 6מופדפ יסמס"סוב טטפתסו ללכתסו ססכתס ןימוו קותער ומקרכ
 % * רוכב ל ץעוו לכ פס 6ט)ס 6)ד סורת0ל כותו * כותי סכור 5 רנו ןורפסו ביתו
 ךומכ ליִמּותכד ור ןומנוו קיתער קוד ק((כקולכ 6ס) סנקוידכ סבכתסו רוכג ו

 סכוקתמ קיפנל ס5מדק אמל סלע 'םידק'כקוידד ףכוקקכ 'ות6 ןימוי קיתעב
 סטמקכ ןידק(תמ סוכמו ןוכירת ירסמ ןכבר סברו'פל ף6) קוכסו תוחכו טילס דק

 סעכמל קימסו קוחכו קופנו פולס כוקתוססמ קיפבד ?כינת אמל כר ףקועכ |
 ( 6רויסכ 5ס) 0רווקב 6לדוקכ סוופכ0כ סיכממ ןלס6תמו סככיד ירסמ ןיגרד ףט ןיטמהו

 סנטיד ור מ ןופלס 33 קילסו תיקכו וילט סנוקת יססמ קיפכד סףקילת | אמט
 ןייפכתמ סנוקת יססמו .( פכסיקפ פכיסוכב ףס ) סרטוכוקל 6טיסוככ סיכו ןדק תמו

 תכקידל םד םנוקת עמ ןלמ * סכר וב ןימככתעד ןופוודד סרירזמב ןמסבתימו וסלכ
 9 ןיונתד ירעטד ןונוקד ףתורומט מק [סמ" סוכליויסכ0 037 סריקו ספ)ע סול
 ןורטע ןורטפב ולנכתס לד ןורטע ןירטע לכד ןורטע ןורטעד סרטועב בותו לכס
 ןוכוקת ןוכוסןיכוקת וכס ךכ ןיגכו " ןוסכמ ןדק5תמ"תתלד ןורטעד ' ןורטע רפטכ 6נל
 כל סכרב ועבד [65 סכרת ךורט5סד ןקתתסה ימות ןודקסתמ ןוסכמ ףתתלל
 לכ לוכעת ד סמ דוכתלו ןוסונכק ןוקכתטמ ןמכרכ ןוסלבקכ ןקהת(ד ןוסוקת
 נכד 6מיתב 6קיתע 6כוקת ףכלמד ןמוקת ינבקנ ןכקו 6)כ ןוכוקת וכסב גינכ
 ןוטיל קל טול ןיקיתער קיתע וס ( נחת'סקותע סכלקל א ןוכוקתמ ןומככתס וסלכו

 דע סונכתוווס ככ יוס )כו ןוסתתו ןופנע וקכתט6 05 ןוכוקת ןול6כ ןקתת6 3
 כמו = * םתתלד רסולתרע כקודד ימוקת ( ןפפכ ןקתקפ 6 ) ןו56 ןוריסו סעכ

 כמיגתד
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 כנמל קיל ףכת טס רסונת ןיפסד סככסומכ 60כ ןיכס ןורוטו ןופכתסמ ןו36 רסנתר
 6רימטו ריקו וסולק ןוגכו * 6ריקיו 6רומט וסוסדסכ סנכ כמ רוקי 0קיתע :

 6כסכד 5כוד ?ווננת6 קור סמו סויננתס )ו תורוסד רתסכ וכ רכד ס 55 לבל
 6כסכר ףכקיד ו5מ * 6תתלד סכר ףכסכד (מקודל תוחכ סכקוד סמו סלע סכר
 6כסכל ןוכוקת סוכמת ךכ ןיגכו * ןקתת( ןיכוסת סוכתכ סכר סכסכד ףכקוד "סכר
 עו "וגו ןקוס לע דרו םסרס לע כוטס ןמסכ דס סוכקד לע תופכ 6קסמ דכ סכר
 6כר נסכד כמו לכד 6תתלר לודג ןסכ תוכרג סג " דפו סג סוס( תכף כיתכד
 6מוקת 6ד סכר סכוסככ ספט 9לע\ד לודב ןסכ לוכובכ 0כר'כוסככ םמסמ (לתתלד
 ..6רוקוכ וסמל קפני'ר תכס תו( ןוטמס יכר 56 * פנכד ףמותס קיתער 6כקודד דח
 וקלומ "6כזו ךקלומ סףיכז ' ןיקיתער ססיתע ןומוו גותעד יפס רבסו 6כקידד יכוקתד
 ימוקתד סרו ריקו6ו ךמוווקכ סוחקו סוקזפ וכר סוק "ות6ד ףקלעכ ןוכמע
 יכ6ס סרג ימ ותקוטת ונעו ידּודנ וכ6רמסו ורסט סיקופ יכר סק " 6טודק 6כקודד
 ןופפפ ימוכוכד ריקו 6רוסכ תומח ור (כווס לכתסמ > ותסוסת ינפר סופמ ודודכ
 6רוסכ סוססכ יחסת6 סוס ךומח דחו רכוע ןירטעו ססמפו 069 תלת) קומו ריס
 .טפמ רכוע לכ ןידבכו ןורסכו ןוגנפתמ ונמומד 6קיווע 6רסכ 5וססכ יתסת(ד ן6זכ
 ," ןוריקוו ןיכט ןופתפ לכד 5קומע ס6)ע וקוד 6תפמכ 6רוסכ 6וסס קונסנוונעד
 :סטוכ ורמסווחתפ תימחר 6רשפ ( וסט 5 ) ססמ לוס 656 ןחתפת6 6חתפ סוססכ
 (פ) רטקת6 6כדסס ןועממ ר6" כיתו (כוינת אנוקת > פוס 676 6תומח ןוע
 ןירכפ ןוכוטוכ וסלכ ער רט6י ןיקיתעד 6קיתענ סיקזמ יכר תכ6 ךורב נע ( ססכפ%
 ספנע טודק 6ערלו ןוסנעד ןוסוע (יומס ינע (כלסס6 ףמודק 6קזע יססכ ןויתסד
 ףסווכת סכמז סמ קינפד מני טב רכ סטפ לד סמ 6תטס ימח 6כסד ס(לעד
 < פועל ןופור ףפוקת 9סמטד (רוסככ ןוריסנוספכס סכומס (כ6ד * מיסד סרוטל
 לוע) ' סופכככ (פרמו סקדכ טמפ ומספרו סכל סחרזו כותכר מעל 6תווססב
 ןרק יכ עדו 6 סטו דסס * לכתס6 לו עדו 0 סט ןורוסכ ו6פכסר סכערו סכסד
 | ילכו ןוכונוככ ןורוסכ) פק ןופילב ןו36 רסינת וכיעב ומס סכסד דועו * ווכפ רוט
 (תורימטכ רמטת6ו רטעת6ו ןקתתו קלתס6 ןוכומופמ וסוימ דסלכ טרפתס
 רטעתסו רוסכ וכייויופכ טרפפמ דס לכד דועבו ןרסתפס יכרפ6 כו 5קודד ימוסתד

 6שירק 6רטעכ רטעתסו וינס 6סרפת(נ סויתס6דכ) 'סיניתונכ 6כלקכביתוע |
 ןורכס וזררוס + רפו דפ לכל ןכו פורק נקורר יומוקתכ םותוו רמטתסו ןקתתסו
 = * תומוומתסיקזמ ר סוק חומש (כלמ יתווד דע 0סי 03 6ד 6מנקכ 6סד ןוטודק
 טונרת6 * תווחולט יתפ סמוע דק( ךסלמ ןיט/סנ קקכ 69ק סיקופ ר סק 63 דע ףכת
 6תזמולט סילנתס6 056 וכרו ירכרועמ6 'ר\ 006) סורת6כ דחו דס לכ יסדו רוסו םר
 ותפדו 65 סכס סודל ווסס6 רמו6ו 'רמ6ו חתפ וופר סק 6וופיכר סוק "סלע
 רע וומופמ וקפכ ןינונמ סמכ 6ס) 05303 ערי סוס 6 סוערווכו * וככס רעכ וכ רבד
 וסוסד וס כ5ת 056. רכד ותעדו 65 סטס כותכד כידכ ס!מ רט 5וסו ד רמס 3
 0% 6מר%ל ועב 99 לוס סרוק( סרימ(כ רוכד ןוכ סמ כ( וכס 056" סדלע רע

 רוכד
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 ט/6ססורכדס לכ תס סוד רכדיו בותכד = ןולט 0זרכ6ל\ כ 65065 ועכ רומד
 רכריו 'תכ ךכ ןיגכו -ועועדז 6 מע לכו רוכד סוסס ועמס לע 3כ סכ6תו *רמסל
 פורכ ?קכופפ) סנט 0זרכ6ל רכד ותערו 00 סכס כותכ כס 610" רעו בותכ )ו
 סזונכ סולנע ססיבס סוס ןסמ רק 63 סמ לו רבדיו בותכ 0ס כס 6 " )על מד
 16יככ בטס עוערו 6 6)ו ליפד )ו סזרכסכ רנכד עומס 5וסד סיתווכ םכ רכ סכז ד
 (נוימקו (כקודד ס6מדק 6כוקותב 6כ(יתו "ןניפדכ ןונדו סרימסכ ופס ועזערוס

 : רכב סע טס סיקעפ 30 לעפי סל לכ ןס כיתכד ס(תילתל ( (פ05ל ₪ ) סכת(5 |
 (תיעכמסמ סלתינת .אנוקת סוסד וס סחתונתנ יתופ ןופמדק ןוכוקת ןורתד חו
 ( קספת5+ס) ןקיספס סרעפו ספרס דק קופכ ןוכקומ ןורת תוקתמ סקטוק תוחתד
 ןקתת% 5פרוקוססו פספ לע רכועו בותכד סוסמ קספת6 יפמס < סר ?וססכ
 , ססכ יכרק6 65 6רעמו 6תרו6 60 6מטופ יכקומ תוחת בותי כבכו סוב 0רכע03
 סמופ ( לע ?פ) רע סרכעס ןתומ) טספ לע רכועו ביתכו תוכוע טבוכ סוטמ 670
 ינגקס 6לו מופ סוססל ןפכקמ .תוססוקרע סמכ כלת | יותח)ס סמויד 6מודק
 וסמ 6רפסל 6תועוכנכ סכ6ת :עידי לו עידו רטעתלו ק)תס6 6 סד וסייכמ רחל
 ןיס סודק6ד ' עפס  עספ לע רכוע עמסמ ו6מ * עספ וכז 03 רכוע ןכו :עספ ביתכד
 6:00 תיפכדכ ןיפ6 רועוכ וסס) '6ס ןיכי6מןיפס ריעזב רכוע )ו דמוע וכז 0 5
 6זגורל שחור קופכד ךלוו 6 ךלווסכלוי ףס רחיו כותכ ונמטופ וכקוכ תוחתמ 0חרו6
 ךירסכ = וכ סכזכ ו חור וכ רסס סכתסס פו יז סיעק פכמ ד מו וכקנכ ןגכסמ
 רכוע ביתכ כס סתס ןכתו "סרסטתו סרכע חור ביתכו  עטפ לע רכוע בותכ ןומס
 יכוד ןלמד סיקנוק סולכז * סורכמ תש .ףובכל וו רכעו סתס 606 סוססכ עמפ לע
 6קותע ספנע 6סודק .6רוקו 6נקידד סחרופד ס6תונת לכוקת סוס 6דו 9
 כיתכד יימ ףכסתו -ךנע 6כבסל ידחיו ךל 6כטוסל ינסו סכקיסדו םר רמ6 יקותעד
 לס ונגת6ל תעסכ 06 * 6לכר :תוודק סוס לסל עת ןימוו קותעכ ייכ טוט סו
 ןיקותסו ץימותס כילד ןוסורלמו סלפונ כבוד ורסמ וסנכ ןימוו קותטר כקירד 9פרו6
 דימ6ד ןקמוקסמו כקתל 6וולבת 6 קרוס 'פסד סוסמ 650203 6רטפ חתפוד תילו
 וסל סקל ( לסוטו יןקלל ןלמ סוס יפסמו 5תוקוקסל 6כטיס סקר)6 ילסד 5פ ) רז
 6רעט ןקתתמ סףעוכר | אנוקת = * סודק 6קותעד סכמוס )סל סיפר פרוס
 ספת תסטכו 6דכ 'ותלחכ תנרפט) רסס סדק סורל 6דק 6מורמ 6מְוַפ תוחת תוכצ
 אנוקתיסלוע וטעי ל טרטי תירס תכד :תורסמ ממ 6נמכס"'סנקכס ,תירסט דעב
 יפו 'בסוק * וכ6רפנ קיזחס 63 רסס מופ תוקתמ בס 9סרו5 קופכספמותמ
 סככמ סעסירפ6 "נודלס ווט סעס רפול סככמ סעסורמס רמו חתפ סויר סק
 לפס סוזגורכ ךיכס 6% * סיוגורמ ךוכמ סככמ ךלמס תקחו לכ * ול סככס וסע 1
 * ווד56וט סעס ורט6 ימינדד סכוד סנס .סד גורס 5כ יכגרס ול ספוע ת6 סככ 0
 רועו)סי3 חכו סוונור רכעמ סלקו ןסמס לכ לולכד שוט סככמ 5ד .ומפרר יער

 יקיתעד .קותע ספנע סטורס 5וקתד 600 ףיכתל-רבלד ןומו6 ככ 5ע רובע ןופס |
 סר 63ככ ןמיס ניקס תל 606 י6סו מטופד יכקוכ תוחת סוכקודכ וס וסיסד
 שש ! >> 7[ ₪ |
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 .קיוקס 63 ןכיכתו *ופס רעל םוזפס ל 6תתל עמפ !ע רכוע ללע) 6תת) 6דו סלוע)
 רכעסנ רתס בוסי תתל ךכ רכעסנ 6רתס ביסו סליפלד סמכ = 'תומנ רתס תוס שד
 םסד לתלד וסנכל כט סוינגתס 60ר9 )כר 6רוממ 6קיתע יפסכד רתסלככ סת
 עדוד ן6מ תילו סטיע תוכ סויננתס 6לו סותסד ןסמ נכ) בט רכעמל סטוע יזחתס
 לעו יקותעד 6קיתע סוס 056 סו עדוד תיל ססנע ןדעד סמכ יודוסנכ (וס 66 סמ
 = (מנעל ךדכוע ןוכקתתו םר6 * ךותוכפקמ וקמפ ד%מ 'וךימעמ ודב סע ביפכ יס
 = נועל ערלמ ונסו סרעס ןקתתמ ס(תיתס | אנוקת ייקיתעד 6קותע סעמ ותסד
 סורל 6סירד 6רעמ תופכו סנוענר סמופד טיר דע כט 9מסוכד סתכורקת יפחו
 חתפ (סיו ר סק * 6ד מות ןיקתסו סיור סטוק" 6מופד ססתת סקרד ?חתפד
 < ילדס6ןווסק ופרק וכָמ-ךיתממר סנוע דסחכו כיתכו * סומו 65 ךת6מ ודסמו רמו
 < מגד דסמ *רכלד דסק תיסווגפד רסק תי6 * דסק תיסו דסמ תו ןכוכתד וסקס כ
 = *ןקזס תפפ ורק6ד 6כקידד ד לרטסכ סותס %וסו ןיקיתעד קיתעד ןרמקד ףס
 .תתלד ןסככ ככו ומוו קיתעד וגנל דספ יס סוטמ רטס יסס סלכמ) סכרכ יעב 6))
 = ווסרוס 60325 6לד ןובכ טמ =וחלגו 55 סכקז תספו סמסרכ פרק פרקי 93 סיכ ותכ
 = ךירטכס סנכב 6רפסד סתועוכככ סכסתו * ות6 6 6ד רטסמ ןסכל קותעד רסקד
 = ודסמו ביתכד וססו *  6מנעמ ינתסס 09) סו עטקל 6\וככמל\ סכרת ל סמ
 < רקס לס) טלגע דפמ רקד דס יסלוע דסכו :ןומוו קותעד דסמ סומו 3 ךת6מ
 < לסמ) י טוטקד דסמ סיס יקיתעד קותער דסמ יטס) סככו דסמ סנוע ותרמ6 תכד
 < ד סוס דסח ץפמוכ ביתכ כנכו "'תמטכדווקכ 6 רמת ףפובויקכ וס3 טוטקד
 6רעמ קיספ תעוכמ אנוקת *יסותעד קיתער סרוקי (מקורד ססתותמ סכוקת וס
 חופתכ רמלו סר קתפ *יזחמנ ןסוו ןריפס 9מסוכד טתכורקתב ןוחופת כ ןוחת(ו
 וכווג 6תטנונכ ןוחופת ןירת סכק ךכ ימווג תלתב יפכ סז פ\פת סמ * רג רעיסינעב
 סייקתש ןוסוכיבכו סכימלד ןוכוסת 6תט נכד ןוכוש 'ז'לוקת ןוכוסד ןיל ןופופת ןורתו
 ןיפפ רועזנ ודיח ןיוזחמו מלעל ןווס ןוקפכ ןוסופת וכסמ סכסתו * סייח ךלמ וכפ רוסב
 ןורת ןוכו6 ןוט ךלמ וכפרוסב - סווח ךלמ יכפ רוסב כותכו *ךיפס ויכפורסו ביתבד
 ךרכתו ןרסכ דכד רכנד סיכפ ךיש וימכ יו רפו * פכותסד סימסוכד סכורקתד ןופופת
 םזבור סכתסס 0לו ךרכתמ 6מנע לכ ןורוסכ רבפדיסימוכומסד ןמו לכ 0כ6תו *6מלע
 = "ונכסע סרידת ןטדמד 6רודת ןורסכד ןוחופת ןירת ךכ רכלד וכסיס סמו * סמלעכ
 :תתלד ןוכוכוכ ןומוס לכו תוודחכ ןיפס ריעו יזחתס ןו? ןוחופת 'ורת ןיונגת6 דכ סוכת
 ן6דח סלכו 'תומונמ לכו ןימולסו סדמ ןועלע לכו ןורסכ ףתתלד ןובוס לכו סתוודקב
 :סדח 9תעמב ןפדמ וסנכ דס 6תעמכ ןוינמת6 וסלכ* קוסכ 63 וכוט לכו ןורסכו
 רי + ךיש ווכפוו רסו כותכ כגכו ןסכושפד ןמז תיסו ןירסכד ןמז תופ רבלד סוכפ חת
 יל כלת 6ליעלד ןיחופת ןיונגתס דכ 05 סרודתיוס )ד לנכמ * סלס וכתס ווכפ
 לכו רכיע ןועכמ) סמ תלתל ןורוסכ ןוסכמו 6רידת ןורוופו ןורוסכ ןומותסד ןיקופת
 ןוכמור לכו כוסו "ונממרו כוסו ִס "ןנינכ סוב סכקידכד ןוסמדק ןיכוקת 9תיס
 תכוקת סוס די תק לה .קתפ%סכ וכמפרו בוס דסס * ןויננתח ןיכמזו ןירימט

 סלעיכמ = .
. 
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 קיפכ ספנות = אנוקת * ןוקוקפד (קיתעבד ןיסופת ןורקב פס לונכל סספובמ <
 יככ רועש סוק * 6רוכט דע 6)וקסכ ןוונתו סכקידד סיכרחוס ירעטד 6טוס רק
 .ףכוסב תסופלו ושב וננת לכס רמו חתפ סורכ רועלפ'רסק * 6ד 6מוקת ןיקת6
 תס ןכממתו = *לזמכ יונק לכסוכו רסס יכסנ 6תועיסכר סרפסכ סכמוקו0 ד סמ

 ןוכוס תלת לס קקק רמסנ סז 56 סז ירק כיתכו ' םדק )כוסו טדק וקתרכו םדק |
 תופודק בכ סנתנ'רותסו םודק סוסו םדק לכוטסו טד וקתרכ ןוסונכק) סרות רפסנ

 מכ סוונת וסיסו סוינת תסב לכוסנ ןורסו תוחול 0סכ .כיכס סמלמ סומיכ תונעמ'בכ |
 6 6לזןככ 6וינתיוסכ ונ3ס ימודקכ וסוסד ן6קו ותחת 5 סוממס תותוסמו בותכו <

 ןוונת לכקודר ורעס לכד מוד רוקי סטוח פס %תועימנד 0רפסב (כמוקנ6 וכס
 גע6 תסו * ןוילק 6)ומ יסכ (יפדוקד ןומדק יטודק לכד סוממ טק * )זמ ורקת6סיכ =
 ורקתפ לכוסכ ליועד ןווכ לכול לוועד דע ןוטודק רטע סיגע )₪ 6) םודק וסיסד =

 תוטורק רע ןרכפתס דכ 996 לכוס ורסתס 63ד סלועלד ףכווגכ ודק רמעכ םולק
 סוסמ לומוסמ0 = סוכ ןוינפ ןירעס לכד טופ ו6ס וסוסד לומכ יונק לכס :סכסתו
 למ לכ ןוומת סוכו פוונת יסוס כ3כו - ןיסתתוןיסלע סיכמו ילזמו ולזמ ןוולת סיכמל
 סוננכומ ופכ 05 תופורק רטעב רטעתמר לכיסבס ת פסו ןוסתתו ןוסלע מנעד

 ( ןוסיכופ 65 ) ןטככתס (מוקת י6ס) יקסד ן6מו וסב ןוולת וסלכו ןיטודק ר60 סע |
 קיתע ןומידקד ףטדוקנ ורכ ךורכ שר 56 = ונותומוע םוככו דס ןויפכתמו סומסמ
 ןמ ד ןוקפכ 6ו ןוולתר ירעש ןוכוס סע ירפמ ןיכרעתמ ססעומת אנוקת *6נכמ
 ןוילתד ןומוס סע ןיכרעתמר ירעס ןומיס ןופ6 רמו 056 רסק * סכ6ר סוק 7
 ןועבתד ירי לכ וימר 6רתפופסמו 6פומ ורתוממ יספכד סוטמ סי תולוכמ ןורס
 ןיתסכ ספריטע אנוקת *ןימוי קיתעל 6סת ךורכ ם"6 * ןויפכתמו 6טכ וכד ובו
 סלוסו 'ר סק 'סדנסו רוק * 6כקוד תופת (כורנכ ןוופסו 6כסוד תוחת ירעט
 וג דחפ וספמ *'וג) ר\לקפוכפמ רפע תונסמבו סורונ תורפמב וסבו רמו סמ

 תופתר ירעמ ןומו6 ומוסב רדסמו  >ירקת6 'וו דחפ רכנ וסוסד ןפמד עדיתס ₪ |
 ןומ 6מיכ וקפכ 6לד רס דחו - כקעומ תמ6 ןתת ורת וכו6ג רדס ןורקת(נ סנקול |

 ומפת6 6ןיפו 6קופ לע ירעס ןיונת לד רסורתד = אגוקת .ססרכ0) דסח *(מוכ
 ךורט36ד סטכ 6תוחרט קכתטס ד ןיבכ סול רופכ רוסס ירעפ ןיסו) ןורטס לכמ

 סכקודד זרעטוכו .* םכתשס ףתוחרט ףכיד רתסכ סיד ורוומ ססופמכ תוחרט =
 6בוטככ שס ) בומוכ רטת 5 לד 6% ןומתס ומחר סלכ לס) ןומו 6 כיד 6 ןוכיפ קרט
 *6תור 6כטמ סומדק םדק ס(5פ 6סודק 6מופיססמ 6כ6תד *ןופסרועזד פורד
 :5סמו ןופ6 ריעז סיב שכלתמר סוכ ( 'כדתסל 5 ) קרתיסד חור > חור וסמ
 סעכסו ןיתלתל םרפת6 קיפכ 6חור סוסס דכו 6תתלה ןוכיס לכ ןיסכנקמ +חור
 ווחתסד ןסמ לכו" סירתלל יודופ!כ דפ לכ ( 9פכפפמו 5ס ) טספתסו רבוע 6
 סופנרד סושמ סמודק 6קופ לע וחכתם6 63 ןורעס 6ד לעו  טכ!תס סוכמ 0טכלת 5
 .נכד 'תורימט 6וס סדו *סודסכ 6כרקנ\ סוכ סכרעתס) 6רס0 סל ועכ ו קיפב
 י עדית6 נד ןומיתסד 6מותסכ סיתס 6וסו <*6תתל 05) ליע) 00 קכדת6 לד
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 סוכ ןוטכל תמו רסל קופכר פור ךכ ןינכו = 6כוקת סוכ סוס 6)\ ןקתתס 6לד סוס 6
 עדוד ן6מ תולו טרפת 6 63 ןוקיתעל 0קיתע ו6סכ 5כ6 "וו ספ ורקת6וממוסמ יסוככ
 ו60כ) -יורטס לכמ ונפתסו עופר טיכרחוס ןולקמיורעס ךכ ןיגכו * סוס רכ סוחר
 ירעט נכד רתסכ ןורכיע סןכל טטפתמד 6קור יטסכ סטבלתסל סכתסכס וניסרת0
 .סמודק (כוקת וס (דו  וניתוכ 0 תעבטנ רט בותכד ?וס דס ווכרחופכ ןיפיקט
 ןימופת לוי תפל ןימוקת לוו" נעל ןומוחת בו ומסנתמס ןסכמד רסורתד סָסִנַע
 רסונתד .אנוקת = "ומותוכ05 תעכטכ רמ0 כיתכד 6ו0 6דס * 5תסכ6 יטכס כול
 דע ןויפפו סרופמ 6רקיכו ס6ו 0רקוכ ןסכמו ן6כמ סכקוד תוחתד ירעס ןיינת
 == .*ץירוופ ןרופס ןוחופת ןומוס רכ 6מסוכד כורסת ופכ6מ ןווזחת6 סנו פרוכט
 סוכ ןכסד סלע ץמודק 6רד6ו6סכ סכתס6ד [5מד סוקלוח ססכז ןועמס וכר 6
 65 ) ן> רחס6ו סע סמודקכ ןיכתו ןכטדותסד למלעכו ןיד 6מלעכ סיקנומ ססכז

 .ומסתת6 (סידק כקודד סכקוודנ ןיסנע ןיכוקת לכוסנ ( ןל רסס ס53ע 506
 ןדוחס סיכד סו (כנקת סוס רסונתד סכוקת \6סו יוסווקכולל ורפססו ורטעתסו
 ןוולת סוממ * .ןדיח6 ןופ רועזכה ןומוס לכ ןוינת סוכממ סינכקל ףמור ףקזמנ ףפוסכ
 * )כ סו966 6ד ןוכוקת לכ) סו0ט6ד סתונילט סכוקת וס לד ןופתתו ןי6נע
 וחתכט(ר ןונוסו יסמדקד פמדקעו'ןורק6 סלק עו ןורק6 ןמוקתןי< אנאת

 6כוקתכ ןכקתתמ וסנכ סדק יען 6כ6תו * סלועימי ןורקס ןיפס ריעזכ
 רסונתר י0סו ןוסכ לולכ ןורומטד 6רימט ןיסותעד סקיתעד ( ףקיד ףפ) כקוולד
 ממ ונותמד 63זמ י6סכ ןפונכ סיכו סוכ ןזוכב ןופתתו ןו6לע ןיוכב לכו ןוס3 לנכ
 6כמז 6וססכו סלכ לולכ נס 656 וסוודסכ לונכתס 63 6מוו סדו רקתסד סונכ לכ
 סוכקיד ריקוס) ןימוסיכד חס סווורקת6 סוסס לניעלד ןוכוקתכ ןימנו קיתע רעת(סד
 סנכלינכד 6וס *סלכמ רותויודוקנכ סוס "וכ עדוו סוסדק6 סנו כותכד וס דס
 סנו )כ סוו תוגד סנו תי6סוו תוסד רתסכ ןכונתר ספודו 6מטכ ירקתסד 6וס
 סוו 65 ירק( 6 חכתסי יודופלכ סוסולקודל לרקוד (יסי ןתז 6כעז (וססד סוממו
 סופמוןפיל סכטסמ 036 ירק סנו תילו ןנוד 6₪כטסמ 6)0ירק0 סוג תונד סלי 5
 .סתוכרד 6חטמ ריגכ סונמו סומק יזחתס )ו עדות6 65 6לכ לונכ ףכוקת \6סד
 רסינת וכקתת6 6חסמ 6וססב = *ןורסכד סתתמד ןומו6 לכל ןיעוממ רכוע רסונתל
 סוכל ןתחכ) ןכקתתמ ףכקוד י6סכד ןוכוקת ןו36ו ספנע 6מודס 6נקודד ןינוקת
 ורמטתס סנכמו ומיתסס 6נכמ = *ןיקפכ ךוסו ןוטספתמ ךיס ןווסתס כו רכיע
 רטת6ד סעכ = ןנולכ ןוס)כ ןוס)ד ףתוטוספכ 6קותע יססג .רק6 פדוד תול
 ידוככו וממ סוסו כס ירקתח סינע = -רומט 60ו רימט .עדותס נו פריתס
 יבותי ןומוו קותעו ביתכו = * ומכ6 ולו ונטע סוס כותכו = 'ןתפ 6 5
 ילגוות6פס תו6רוב וכ 5ע ךדו6 ביתכו חוכס 6לו בקו סו עריד תילו ביתו סירתסב
 ףכנע ןסממ ןותסד 6ד (םורפ םורפתס דכ יוכל ןועטס יככ |  רמא

 (תכורפ דחו 6ד רתב ורוסכו סוונכ ןינוקת לכ ותסכר סכומס כול
 :רכוע 5 ןיכמס עברֶפכ ססורפ( טסודקד סטיסוכ לס סוס ךירכ טדנקד סכינוב

 כ"ס /"
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 ןיחתפמ עכר6 (ופורגמבו סודיב סיפורגמ דחו סניפל סתתז ותו 6וס לס כעס
 סכמסנ ןכו סתתל ?ניעמ סל ןיתפכו סרפ ןדק6תמו ינרטס לכמ ( ץיימט סם ) ןכמש
 ןורסכתמו ןוכומסד ונגר רסיכמת ןדיחס כמשל כס ןוכו סעיכרו ס0תימתו סכוומת
 ןיט 5כומס = רכוע עכרסל ןכו (סרפ וססכ ( ץפילגד 5טוסוכב 6ס ) ןופולגד סכימומב
 :סורת סב דס לכ ףקותססלו 6רטעת6מ למגפר ונמ | סכחמ ווסו סנע ןורסכד ןיכנקת
 ןקתתסר כוקת סוטסכ ןקתתסו רטעתו קיס לו דפ לכ כמופמ ןכקתתמ וגס דכו
 סכקתנ 6ןופ חתפ ןכמ דפד 6תעטכו * ןכמ דחה ומ ( לכה לכסב לס ) כמ כס
 6קנס ןודכו ןוכומופמ קופכד .ספמל סכסעו םיתי סוס סכוקת 6!סס (כוקת 6וססכ
 ןיתווטו * ועדו נד סמ ןועמסר לע ן דפ ןסכמנ סכמ ןוכמס לכו רטעתסו סותכודב
 יקפכר ול וסלכד ותסד מנענ ןותס סכז-ןוכומיגכ 6כס ןומייק ןוכותר :סקכ ןוכילקל
 עמממל ודס ספק שממנו סכימו ןפטס 0 037 ןרטכ ונמ ודק ןולמ וסנכ ןוכימגפמ
 6ר6 6כמז ןורתת יתסר סמנעל וד סור (-רוג6+ס ) רטבס 6וסד דע ינמ מס ותווכ)
 וסט * סוכסו ותפס ככוד "'לגוכוטס ןיוכ ךכפו כיתכ וכוונע * ןוטודק ונק כס כ
 ?תסס = סימק סתורול וכוותוופס ןטסרמ ות6ד %קנעל וניפסר סיכסי ותפס כבוה
 יומותכ םכלתי ךיסו [קתתיריס ןיפס רועזל ימוקת ןקתמל 6תער ומווכתסוומסתת6
 6תססד * ללכמ סרומט ןורוטטד סרוטמ ןוטולקר 6סודק ןימוי קיתע ומוקתמ
 ןוסוקת לכ סכקתנ) 6ריפמו ס6: סטוק 6כוד רוגמל וכוילע ((תפכס 50 ) תכן
 ןסכמ יוכוקת וטספתלו וכקתתס ןופס ךירסד יכוקתמ ןיפס ריעוד וכוקת סוורוכ לע
 ןיגכ ןורטס כמ סרימטד 6נה סיכ ( 5פ3פפד ףס ) 6טלסמל כ רכ וזוחכ ןסכמו
 : סנעמלמ וונע סד6 ס6רמכ תומד ססכס תועד !עו םיתכד סווסרוכ לע בתומל -
 סיכד סד6 ס6רמכ .*ןסממ לכ נכד סד6 ס(רןכ * ןוכקויד כ לונכד סר ס6רכ
 וכקתתסו ורמ6ת(ד ןיזר ככ לוכד סדס ססרמכ *ןיפתתוןוסלע ןומלע לכ ןומותס
 6קיתע 6רפסד 6תועמנכ | שנאת יומויקק6 6נד געלו 6מנע ירכ6 לד דע
 ומיוקתמ ווס 65 ןוכנמ רעממו ןוכלמ סככ ןיכלמ יכסב וומוקת ןימו 63 דע ןיסיתעד
 ץרסב וכנמ רט6 סוכלמס סנסנ רסס 6כמז רתכ |ול עכ50 ןוב ( כלל פס ) חדד דע
 6מורד דע ומויקת 6 וס)כו ןמת ןומווקתמ ןוכוד נכד רתסכ סוד6[ר6כ "סוס
 פכ ןיקת .*9תתנד ןוכוקפ לכ ןיסת ןקתתסדכ *ןקתתס ןוקיתעד ףקיתע .6רנוס
 6 תומדקכ סוס ןקתתש סלד 6מעד (סור נכ ספולוס ןפכמ .*ןופתתוןופנעד ןוכוקת
 סתומדקכ ןקתתמ 6 וסו6 ולו * ןכקתתמ וסנכ ןקתתמ וסוס ו "5קתתמ (עע תיל

 3 ימוקתכ פוס ןקתת( 65 רעל ןימוו קותעמ ןלכמ -(כקתתתס) מע ןינכו
 ןכ עלכ סודסכ ךונמוו לפס וכרחת 5 ןימנע וסלכו ףכסתתס) ועבר ןמוס לכ ונקתתס
 ןוופתו ןמת ןורטקתמ ןוכול לכד רתס (וס (%ריקי לס ) לח זר סודסכ ךיניוש רועב

 ןרטקתמ סיכינכד ןיפוקתד פילת (מיד פרוג וס 000 רועכ ןכ עלכ :ןמתמ
 סכס ןיד רמולכ סכסכד 160 * סכסכר וריע ספ = "סנו כבוד 5 ןיפ3ס 5
 %וכו סוס )ו ספק 65 סיכ 6כמית6) ינסה ןווכ "בס כס פומכ יתס סקו על (דכ
 לכינ - ןולכ סיטקוודכ סלל ץכוקתד טמי |קתת( 63 סד(ד סושע טל סקיממ

 ַכ 2-8 1 קו
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 6כטית סנו סקיממ ןנוכו לכ פכתמ6 63 סדר לד סותר ןובכ) סיכ "במותג 6לכ
 6וסטמ וקנקס6ו ונטכת6 60 ןניפכת6 סלסכ וסנכ סו דס ולטכתסו *ןמטכתסנ
 ( ומלבת6 6 ) ופלבת0 .סכןוול 60 6ת6 דכו יסד%ד (סוקתותווד דע (כוקת
 ןוטכמו (ולסכקפ ?לויטסכתל ןוסכמ 6 ) ממסת ןוסכמ רח סעוווקל ורזקתסנ וסנכ
 ' וכס 103 ירטבלולטכתסד > תמו + תמי) ביתכ %סו 6מות וסנ ככ ויסכת 6 3
 ךנו תומו\ 6לכ סתומ סיב ורק + סוכ סוסד ס5מדק 6גרדמ תיחכד ן(מ נכ 0
 ןסממכ ןורקת6 סדס ןקתתסד ןווכו "סוכסק סנסל סעד ןיגרלמ תפכד סזרנמ
 ןמ ןיכרפ 6 ןסמשכ ןורקתס וסלכו וסייתכודכ ןימווסו סוכ מויסכ ומסכתסנ ןרמס
 סופט טל יכסז ומ תכ דרס תכ סכטיסמ ותטמ סמו סיכ כותכד סוסס רכ ןילמדק
 6ד סרות יפסכ סכקוכו רכד סוסד סופמ עפ .* ןומרפס רסזכ ונטכתס 0 וס
 סתופ וסב כותכ 6 סכמומו רכד וחכתזסד סתפס כגכ) .' סכקומו רכד 030 סקלס
 ןקתתסד ןויכו "סד6ד ףסקווד ןקתת6ר דע וכטית0 03 לכס ומיוחתסו ןיכרסלכ
 %תוערכ קינס דכ אנאת ' וכסויתסו סרק( טוווקכ ומייקתלוגרזקתס סדסד לקוד
 דפ 6תוכודרקד (מינוכמ קיפסו ןיפזו ןיקת סירי 5רקי דכעמל 6רוופ פורד
 ןיעכמו סמ לתל טמפתסו סותוער ןוילסו ( ןקקפל +ס ) רקתת0 סוכ כמכ סכוכוכ
 6תנננוב דח קיפכו טטפתס) 65גלגתמו 6וכד ריוס קיפכ ורלסו סי ץנוכוכו רביע
 6 ) לונכו רק6ת6) סכוטימ ביסתמס (יכד 6ריופיפסכו ןירטס עכרסל ספוקת
 וססוינכטסכ טמפת6 6תלבלביסס ןינכוסיכ רמטתס 656 דססוכ > סוכ ( לילכתסנ
 606 וטספת6 5תלגנוג ו6סכ זמבד ספורכ וטו קותפד ןורימטד רועט סוס סרו
 סיפק 6וכד 656 רטס 609 סונע טו6ק 6יכד ריוס דפ רסטמ סרונסנ דס רטסמ
 6יכד 6ריוסכ לינכת ד 6ד (כינוב לב 6 06 סוס( 66 כט 056 וש * רטס יססמ
 6 תלגנונ קת סת גנוב ולס ןיבכו סכת מ ונרטסמ (כודו ןיומנע ןועכמו [תסעל רוטכ
 י9סכיוונע ןוכמסווו\ע ןופטכד ןומלע סובר ופ סעטת ןוכתי סד 9תלגלונכ "(פוקת
 . (וותוע ןוסימז (3ט ו6סינ* רילת סוכמ ילמד סרוויפ ססירמ 0כט ףווטכ סתלגלוב
 (סיסינכ 6פ ) סינונכ רוח רונוק 6םורל טסמ יכווגירתכ לינכתסד 65ט סוסו ססווחסל
 * 6רוועס סכווגכ מוס סכונב סווזפתנ רוגוס וסיסד יםפודכ ילסכ 5קמוס סיכ ווחת6 ןיפ6 ריפזד טור וסכ ןכטיית6 דכ לכ6ורוווח וס!כוורווופ וסנכ לונכד
 ןוסררלו ופרקנ ס30ו ס)וע יול ס50 ונוקו רפע תמר וכטומ סוכרו בותכ ךכ ןינכו
 6כור6 ןומוי קיתער רטסמ ות6ד 6רוויס 0:0 וסווחתסד ןינכ סלע י'חל :ס לע
 6נכו :ןיפס רועוד 6קמוס 6וסספ וסיזפתסד ןינכ סווע ןופרדנו תופרחל *ןיפכ%ד
 פכ ףיטכ ףוטכל 6לט 6וססנורת תורוס * ךלט תורוס לט יכ דסס 6!ט סוססכ לילכ
 יכווג ורתכ רוסכ6 6תלגלוב יחס :6קמוסו 6רוווח ומונגכ סוחופתד 2 6מוו
 6וכר נק יופכ6ל 6תנגנוגמ' טטפתס סוכד 6רוו6160ש) "רטס וססל) רטס וכ
 (וססכ ןיכורסו יופכס וטספתס ךירטנסד תעסכו ןיפס ריעז'קתס ךכ ןיגכו :ןומלע
 סככפוחכ ןיל6ע דכ ןימוו קיתעל תורו רבס ןוכסוו ףתתלד ןומוס לכנ רכיע ד קיפכ 6תלבלוג יססול - * סמלעל סוופו ןוקותעד (קותעד יופכ6כ חגסגד ןיבכ כז

 תוחת
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 עקכ וססו .*(ככטופכ ןונ6ע דכ 6תת) 6ת) נובל עקכ "ד ליכסלו 6טוברמ תוח
 ומכתמ6 ןילנס'ג סתלגנוגד היללחב :ןומוי קותע) סוכמ חכתמ6 סתוסרוס הבס
 ןושוו קיתעד 'מותס 6סוטק מורק 05 לב6 וכיינע סיופק קוקד עורק וסע וורטק
 כנו רסכ) לסס ןינוכס ןורתו ןותלתל ( קיפכו 5ס ) = ריסכ\ טספת( 0חןמ יס ןיבכו

 טטפתמו ףס ) .עקכתמ דח סננחמ סוירס קוט ףתלבפונד ןילנס תנתב כת" ןדעמ
 ןינוכס ןירתו ןותלת 6000 י6סכ .סוירטד 6חומ וססמ קיפכו ןירטס 'ל3 עוכמ דס
 ןיחתפתמו 6רח6 עובמ למ טספתמו עקכתמ כוונת אללחט *6תמכחל ןופור

 ןימוד ןורד 590 | 6נכווד ןוכס | ורוד ןומוו | ןדחפת6 ןיערת ץ ןיפ6מ ןיערת 1
 ןירד6 .ןיפל < ןיקפכ ססתיל .אללחמ .'סיכ סיירטלו סול סיפור סכת03 סבק
 ןיכ סונפק ( סוכודמ 6 ) רט סלח סו וסכ ירדווסיילע 6יירט 6תעדד ןיסרלסכס)
 סירדק תעדכו רסס ןירדס ןוני6 לכ ןירטס ןורתמ ןייפמק6ו 0930 יססןיכו 05לק 0
 וג לכ דיחס ןומוסכו סרטס י6סכו סכטס 165 ספוג 5כ5 ןיטספתמ 'ג מו סמו
 (תלנלגכ אנאת | :ןחבתטסו ןטספת6 (פוג לככויורטס לכמ 6פוגוסכ דיחסו
 6דכ ד ןיככתסמו ןמכוס ורעפד ונוח ןככר (וברו (וכר ופ56 556 ןוילת מורד
 ןכססמו ןיוכד סוכ ןדוח6ד 6כוקו סכוקלכד ןומוכנ שככסופ תינו * סלכ ד ןיכרעתמו
 ןויכד ןוכוסד ןירטס ןוכיסלככ סכססמכ סוכדכ ( (תירופ ימעט 5" ) ןקח6ת 6 ןסכמנ
 ןוסכמו ןועיעס ןוסכמ ןופיקתו ןיככתסמ ווק ןיכתי ןכ6סמ ןוכיד ןורטס ןוכו6 לככב
 יר6מ ףיקת רוכנכ ןוומתו ןטסנתמ ןולת לע ןית ןומוכ ןיכתי סנוקו 6נוק לכו ןיפיקת

 רובלס ןופוקתו ןיכרכר יורסכ רופב ספיקת ףכוסתכ ס6ו סכוקתכ ןוכרק חנכ
 ןילת ילת ןיבתו בתו * תלבלב לע ר יס 00 רט יססמ יונית סוכוק ןינקתמ"'וורסכ
 ןכסוותס תנגלוגד רח סלנפר עוכממ 6חומ יטסר תלתד "יסיגס ןיעוכממ ןיכיסמר וסמ
 60 .* 6050 :6סע ןכטמ תק ןועוכמ סמכמ ןינתד ןונת ןידבעתמו'תוכוממב ירעס
 ןילק ןידכעתסו ףתוכוטמכ ןועוכמ ןומוסמ ירעס ןכטמתסו ןועוכמ ןיממח יקפב (כיוכת
 ןי6רדסכסו ןירד6 ןופט ף% יקפכ ס6תילת 6נ5תמ ' ה ןוטוקכ ןיכרעתמו ןונתל
 :ןוכרתס ןישוקכ ןיכרעתמו ןינת לעןילת ןידבעתמו וססכמ סתוכוסזכ ורעט ןכסמתלו
 6תמבנגד סקומד ןיננפ'גמ ןכטו'תסד ןכוטמ וסלכו ןומת לע ןולת ןוכוק ןוכוט ךכ ןוגכו
 י עמו ךכ\67ל0 סטס בותכ ךכ ןונכו ןיכדוסד סרטסכ ןוופתו יונת ונוק ןוכוס לכו
 6סשטו 6כושו לכו סכודו ומחר סכוטהו סרוסכ 050 סכומו ןווגת ןונת יססכו
 ילחסתמד קיקד 6קרו6דח ווחת6ורעטל אתוגלפב = * 6קותעכ סנוו6סכ ונת

 ןונגפת(ד ןיקר6 רסולתו ס6מ תיט ןטרפת 6 'תרסוססמו ןומוו קותעד 0006 6וססמ |
 ' וותרעו וקורב ורכומל תמו דס "וו קופר ככ כותכר ףתורוד ודוקפד ןוחרסכ |
 6:וק לככ ןוונתד סנ)וו סכבוה ןורסמ ןופלס 656 ןדק(תמ 6כוקו נוק לככ ףכת
 וקפו 8תומוסכד ןוסירפמ 6 ) .סלקתקמד ןוסיר6מ ןיעיעס ןמוסמו ןופיקת ןוכיסמ 0:וקו
 תוקבסס תלגנוגד = אחצמ | 696שמ תוסו סכומי קוס ךכ ןוגכ ( וקוימוכ 5)קפמ
 ןוסידכועכ סכוגענו 6דקפת03 וכווח ןוכורכד כמו +סס רכ סיינגתומ סו :תוסנססל
 רסמת סנודכ 0מלע לכו סכירד ןוסור6מ לכ ורעתס סקנמ 100 (וינגתס דכ סנת\
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 ומכי'ע מסרו יעכו ןומוו קותטומתמ 36רטול ןוסתו)כ וולס לכ ףתעמ וסט רב
 קופכ 00: י6סכ + סכוד ךיכתט0ו ןיפסרועול וססכ רוסכ) ןווערד 0ןערד 60כמ ולב
 ספטמ רכעק6 טטפתס דכו ןיערת ןוממק ןופסד 6קוממ סוכ טטפתןד סרעמ דס
 סוס סכוו סמ6 ק:מודסס ןוסולכועכ ופסכתמ 057 ןומוסד 6קלע יבוותד תובל
 ןומו3 סוולגת0ד ןיגכ 6קכמד רת6+60כ סיסק 0 6רעמ סוגתנ  *סלכס תכסמ ךל
 וסופכס ןרוסכ סויקולכ סע (יעטעתש6נ סכק רעתומל (תעסו \ * וסווכוחכ ןופונחל
 ורת6 ןולכו םחכמ ופסל רוסו סוחכמ סוולבתמו ןומוו רועוד וופכסכ ןומוי קיתעל
 וינגתס סוונגת 0 ןופס ריעוד כמ \ססו ינת סכודל (תעמו סתעס לכו * ןונר תע
 טספתסד 6קכמוסס סכ6ת  :דיבעתס 0לו סמיד ךוכתטסוןוקותעד 6סותטד סקנממ
 רועוד 605 סוולגקס דכו סיב ןלולכו סוכ ןדקסת6ד וקמוסד יקתוס 556ןתסמב
 6חכמ 00 רוססל ןוערד (וערד 6חכמ סוילגת6 דכו 6ברחלוסלכל :תוסר קוס ןומ6
 ןורק6 וסנכו ןיקכתטמ ססלע 6כוד עברו -ןורסע 6מת) = = * ןוככקממ ןודכ וסנכלו
 תילו כמ תוסו קכע סוס 6ד ןיפוכר ןוותסבו ככ ורק דס לכ) ( 9:6 ם ) | סוקכב

 ספוגכ ןוסכמ ןטספתמ) 0קכןכ ןובו 6\ םיחנכ ככ ןכתד ומווסו = * סוחטכ ןוכיפד בכ
 סוס 076 כ וכ סחסו 031 רמו 6336 תנכ סגו כותכד ומ סוכת "עודו ןירתסב
 . מנע לע ינתד ןוכוו ספוגב וטטפתסה חנכ וסט לכ (ממוקו0:סזר יסס " סתמס3
 סד6 ורד (תכודבו6קד סוממ טמ  ןוביות י6ץכוד דוכע סלניטרחתמו בתו ןדוממ
 60 סויננתמו וזחת6 סקנע יססכ ש0ר ירקתסד רת6כ ו0 036 סטרקת0) ליכוו
 ₪ סל ס6 ירק6ד רת6מ סוס לד סוטמטמ * 6טרחת65 רתסו ןֶריע 6וס 10 כ
 ירק 6) םפונרפ תכתמ0 6)ד רתסבו יודוחלב סקכמ 656 (מטוחו (פוכרפ ילגתס
 ןייכתממ 6טורד יונו" פוגומוקת רסטכל קנככ סחכסכ 0וססד0 69 כנכו ט6-
 ןייגת 6תמכו5ב ןפקכמ ןוכויע לכד ןפסכמ ןימווע לעד (תכבכד 6תוקרס ןיכווערססמ
 וסווורתמ ןדחםתו 60:מד ףםורכ ןוסויע לעד סכוקת ןומוסוורעסד ןולת לע ןונת
 ף5%ןיטסל ןימייעד תוסככ ןמויטד יסורת לעד תוקנס6ד ור6מ ופ5ס סמ עכט
 ןומוי קיתער (כועד טתוקבשקו ףתוסכ וסכופד ןוכוכגכ ןדק(וקמד סוכר סמ עכרו
 יוכוע ןחופתסו סיתכטמ רעתסה ןסמכ יזחקס (יתוסכ ןומיס ןיק'סד 0תצסכו וסוינע
 םנסכ 6 + בלקב וטסור דסס כט 6כועד רווק דב ןפסתסו (חייקפ 6כועל [6מחו
 שד 6תונכ כ'גכו מקרר 'תוקבט6 סכתט6 ףתעמ סיססכוי סוד 6לועלד סרווקב-
 קס לו ןטות סמ סרנע כיתכד * סרווח סוססכ ןוקסתיו ווכוע חקפול ןיגכ קלט
 ןיוטנפ ןומע רשמו שריל וסכ ןויפכ ןימודד ןוסורסמ לכ ןקקפתמ 05 וובועד סכמז לכו
 רחתססו 36רמי לע ומקרו סכט סכועכ ןקסתי יוכיפ הקפיד :סכמוכו = *וסוימע
 '6קסת6ל סרוע סנוקסו סרוע לָסְס ןומע רססכ ןומקוכ דוכעו %כוע |( רסופסו לם)
 ןווקתס ןקקפתס דכיוכיע *  ןופ ןויפכד ןומופ3 ןועקוכ דכעויל סניקס 6רווק (וססכ
 656ילנקס 65 ( רווח (ם ) ד .(כיעו קורוו סכו סו קמוסו רווקכ סוכוו וכסכ ןוריפס
 רווק קוססכ ןמוונ ןוכי6 לכ (\?קתסעו 6ס ) = ןסכתמו סכט סכיעב לכתססד סכתוכ

 "כו פמוקפכד (תוקגססד ןיביוע סעכס ןיקככ ןוילגקמד ןיכונג (ןמיפפ *ס ) ןיטיסר
 (כועל | | |



 ולק אשנ

 6קמוסמ סניעל סתעכוק תק6 ןכמ |9מ  ילנוע סעבס תקס ןכ6 לע לסס (מועל-
 ןדח6תווו ןופכ רטסנד 6003 ןיטסנתמו 6000 רטסנ ןיכממל ןיטיסר סעכס ןיקמב

 סוטטוטמ מס 'ו ימוע סנ6 סעבמלסס סובוופד ןיסרס ס03ג) 6ק)עב סטססתס
 6מור7 רטסנל (רטקל (.ןוליסכ 6'ס) ןיריסט טעכמ ןיקפכ (קוכימ "רסס לכב

 יכרד נע ווטועוכ בותכל .(ץולכוע טס ) = יקר 6 סבל סמגעב 0טטפת 3 ןלק5תמו
 6מנע סכטוסנ טוטק ירסמ לכל 0קבט6ל ןוסכתטמ 6רוופכ ןסססתס דכנ = וגוש
 לסס וסל ןיקסעד ןסמל קמנסכ קנטו לסרטו לע כט ווס סקוקנמס לכו ןוסיכיבב
 סרוע כיתכ ךכ ןינכו" ןומ ןיקעלמ ןומ מקבל יקוסר . - וכ סכטולנ סל רתוסר סר
 ןכט ירת ןיחיחפ ירת תוקבסס ורת סניקסו טרוע יקטבל חכות 56 סכוקס יש פיקס
 ןיקמוס לכ סותסו לינכ (קעוסוגכ 0קעוס ס0מדק = = = אנווב = ןימקמו יקר
 "סי ףיקסו 6מכו6 סטוק דק רחס6 קמומ וסל סיכרמוס ןוקתל ס) סימקמ

 סכר וכ סנט 5505 ןמו דס סמוסתמ קופכדדח .סככסכ ףעכופ ףכייכת = אבווג
 ועמתמלו ןינז6 וסולגלגו לוק סולקו סמי נע ספקתו 6טגר ות סככ פס קופכ דכו
 קופכו 6מיד ספקותכ נגלותמו פככ6יסס פלוסתמ קופכו ןתיומורקסד כר :סכוכפ
 (: סעק ןיעיקס ןוקכול לכל סועקנק לטו סם ) סומק ןימיתס ןיכוס לכל 6קכו6 סוסו רכל

 סוססד סוכרקומו ןימכוס ר6ט לכ סיתסנ :נונכד 6מכוס סכיעד 0תומכוס סיס ךכו
 אנוונ *סעכ)ס נס ףוקס .( לסרטס) ?ס) טקמוס 6טוק דס רקסס עכו6
 ןירת ורפס6 קורו סוססל סיכרחוסכו ןיקורו 5כ סותסו 2ינכד וורוד קורי ססתולת

 רחתס6 לכו 6קורי'וססנ ןופיקסו דס רטסכ 6מכוסיטומ דקו דס טסל יקיוס טוס ןוטוק <
 "כוס קורו סקמוס םחתתל ןיעקתממו ןיככתסמ ןיכווב ןוכיפלכ סכיע יחתססו סרוומ
 ,תול\ תלה ןוכיס לכ סוכמ ןוריסכו ןימוו קיתעמ :ריסכד :סרווק סוסס רכ יוסת6 53
 = קמוסד ןוסירסמ לכ וקנתמס-ךכ ןינכו - *וולומלכ סרווק סוסס רב סייוחת0 ווב
 ס:םרס ןמיסמ + ומותו ס)כמ ס:םרסןמ ולעס טס סדחכ ןומו סת ןוכוסד מכוסנ
 ןויכטרמ6ד סמו סדב טד תומוסתמ סוכס = * סללע 6םידק ףנועד חתוחסק סוססמ
 סוססכ ןוסניל רווק רמופכ תומוסקמ סלכט קרטס תו תוכוטקס ררעכ 675 ד
 יוחמנ סייקודכ ערכממ ןימומז דו סלגע למועד ףתרוופכ ןחס6דכ ןיכויעד רווק |

 ןוטכ ןוע רט6 ביתכו :* ןוימ ו בוטב ותמוס"וסרי ןועכ ןוע וכ סדכ 6תמכפר 6חורב
 סמכ כטל < = >סוכנ ןונוועד 6תוחוקפו בט) ןומוועד 6תוחוקפ ןידכו ו סת6 סלרכ
 סכו6רת ךוכוע בותכד םיכלויכט) כס :'גווכותוממוט קס סרו ךיכיע םקפ בותכד
 ךיכעת ס נד םובלו בוטל כס 00 תככ) ויתודתו עסי לכ ןעבי 53500 ןבסס סוכ סטור
 וכו = = *ןכ6ט סוכ ספסוריסכו6רת ךיכוע וסמ סרפסד סתועוכנב 6כת ' ד 6נכ ד
 רתסכו *ם) קדב חכתססד רתסכו סכןוני קדב כותכ 60 וס ןכפט סוכ סנמור*
 סנורו סכו6רת ךוכוע 056 ' סוס ןכ6ט חו טיקמ 153 ( קל ו6ק סכתפלו ירמ סכידל
 ןכסמו טיקמ (כוע סוסד ןכווע ןומסכ סגטוד רמת ןומוו קיתעכ ןכ סט סוכ ךכסס סוכ
 כותכ ךכ ןיגכו 6" רק6 6תוחנט03 6ד סתוקבט6מ לוטכ לד סכוע ומפרד (כוע
 סויככ כ ו וכס ןוונ סנו סכמורו רקד סענ דו רסק ךכיע 3 סכו רק ךיכיע

 (כוד



 אשנ

 סכמט תופ6רמ טכ ךור)6יג ומוע ביתכ סכסתו "סלע 6ממרלו סכ םכתס6ד (כודב
 *'ורת6 רט לכמ רוקו ןונידר ורוג ופכתט6סכר סכ ןינו קד5 דסס"סכט תור( דעו

 | סימפרכו דטס ןיקותעד (קיתער 6כוע ימפרר דח סכוע סב סכתשוותסד כמונו <
 ועפר *ומקר תיסו ומסר קוס 090 סינודג וסע סימחר רמ0ד ןויכ ךככקפ סינודב
 סתס סימחר ןורק6 ןיפכס ריעוד ומפר סינודגסוממר ןורק6 ןומוס ןוקיתעד קותעד
 יתעד ךככק6 סונודג סומפרכו ךכ ןינכנ וממרו ססיל טעמו סכומו סיכ תו6ד סומו
 ןיעמד ןורת |סרס 6מכוסו6קמוסב וסיוכמ ןיכווג ןירתכ ןינויעיכסכ אנאת >ןימוו
 6מיכ סמסכת6ל ןופמד ןירת תוסס 56רטונע 6מחר) ןופרוקד סטוק ועכ דכו
 (6כווסכ 0 )) = 6רסככ ןוחסתור רמולכ ס6גע 6תמכתה סמי סכר 6עו ןסמ סכר
 (רפסד (תועוכנב סכ6ת = * (6רטולוסל ססרמו סכר (תמכסמ ופכד (יעוכמב
 סומ 6סרפת6 6מטופופסכ 6פונרפ עדוקתס6 6יטוקב ןיפ6ריעוד אמטוח
 6רוכד ילקבו\ 606 ונ)כתס (מכת י6סכ ופסב ןטעסלע י'וגוופסב ןמע סלע כיתכד
 ןיקפכו ( וקינדפפ 5 ) וקונתס6 וסנכו סככת 6נכ *00 6נו 00 לנכ 6ככת תולד
 טיקתפ סמטוחמ קופכד סככת וססכ ןלילכד ןונס תות ורכחתס דכ כסתו וומטוקמ
 תוקסמו' מומו 6 סל ןכורקו ימוובורת סוכו קמוסד ןכו6 סככת ןייפכו בוטכו 6קטוח
 :'קמוסו 6מכוס סכנת ןוכופד סמחסו 6650 ונפמ יתרונו וכ בותכד סמוחו ף0 מותוסו
 ןילד 6רומכ .תוחסמס תחטו סרוטע תו ולס ת6 'י קחמ וכפל ביתכר 3 תוחסמ
 ט6מ עברו 6903 וקלתס(ו ןיפכ6 רועז ופסכ ןוכו6 [סרוכב סמ 6כ6תו + 6דקומ
 )מו ומ בותכ ךכ ןונכו ןועכבסכ ןודוב וועורדכ טמופכ יומטוחכ ן6טספתמ ןסרוכב
 וסלכ ןפרכחת0 דכ 66 וכס 56 רומגסו סנודנס וי רי יתכו'תכ תרוכב וו תורוכב
 ןוינת י6סימנ ומטוס 0תחכנ ןסורט ןרוכבוסלכו סר סרוכגורקת6 6דפכ ן6רוכב
 ןוינת יומטופמ ןקיפסד 6מכק ו6סבו וסווכמ דח לכב סוכר סמ עכרסו ןיפלפ 6
 60 ןיוגת ן6רוכב וסנכו סל סרוכב רטסמר ץממו ס6מ עכר(ו סוכר ןופלל 66

 וסנכ 67 סרוכבירסס דכנ *ודיבו ךיתורוכבגו ךיטעמ חכסו רודל רוד בוקכל ףמטוח |
 סותוחממ וכ בותכ * תכפסתמס ברסס טס) ןתפכד דע ןניכטו ןטסלתמ ן6רוכנ
 רוטמס וו בותכו * סרומע תסו סודס תו תסס וכפל כיתכו סוס וקטס ת6 וככ6
 סמל רל יכפסמד 096 וכו סועמרל ןווד 0) סבסת יכס 056 *  סרוטפ לעו סודס נע
 ספור יקיתעד קותער (ממז לכב056- יתוכס 03/ווו06 כותכ 6סווכפסמ ךסיסנ
 6לד (תעסכו * 6)ככ וחכתס6 ןוכרכר ןימסר ןיוערד וופר 6ייננתס סרוופ
 6כיד לוק דוכע ועפר !ןכוככנ ןוכומז ןיפס רועוד (ןמיל ?ס ) ןומיוז לכ סוולבת6
 וכמוב וסנכ ןיוערד סוער ןיסיתעד 6קיתע וונגת6 רכ 6ונתר )כד 0קותע
 סרומט יננק6 69ד 6תעטבו '6)כב וסכתמ6 יפרו ןיריסכ 0ד לעמכ ןורקת(ד
 יסַחל סירנ ןסמ * שכול רוכעתסו ןיכוד ןירעתו ןיסוכוכ 6 ןרסנתס 60 ןירימטד

 כס מסד סו סכוד) ומסר (ובוופ ןיכפסמ ךכ ןיגכו ינגתס )ד ןווערד סוער סכוד =
 ומחר סופו 06 סוטטסןמ כותכד עפסמו *  רמת ןיפס ריעוכ סיעטס ןמ וו תמ
 ספנת ירסס דכו ריעז טופ פס (מ6ת *3)כ סוד סוב תוד [6 6003 (יכידכ

 טק



 זתלק אשנ < |

 6ממופ סכנת לופו לד 'מטומ\סס) ככעמ ן6מו סכוד דכפ ת סו וניסבב קופכ פס
 .סועט קיספ 'יי "י ןכמנתד זר ומויסו לכ סופס ךרס יכקס 6וסד פולק 6קותעד

 ססלכ0 ססרכ6ןוגכ וסווונגכ עט קיספ יכנמז ורת רכר 6 משל רת( וסנכב "וסוונוכ
 = .6וועט קוספ 67 סממ סמממ ץופ וסוווובכ מעט סיספ וסנכ שמס נמס בסעו בקע
 כווסכ רטעכ סולט תטסל סולט 6 6מדק סולט ס0רתב ססרכס ססרכ6 טל "ןסיווובכ
 בקעו כקעו * ףתומלקכ וסו6 סוס 65 6תססד וסויננכ 6יעט קיספ ךכ ןונכע
 'ועו 9תנוכס סונע תרמו ףסווכ רטכתס סתמסד סונט 05 סמל סילס סלרתכ
 ןועכמכ ןומומת רסורתב (!יעלד סכווגכ סולק .סכלו6 6ער?ב סינתמס תמסל

 6עט קוספו סימס 6 ס6מדק סינפ 5רתכ ךכ וכונכו ףתימדקכ סוס 937 סל ןופכע =
 סוס 9309מדק סנט ספרתכ טל * סוונכ קיספ 6עט לסנממ 56נממ = וסוווובכ
 מעט ןקיספס 3 סממ סממ 330 + ס6יככ סוס ל ןכפ סדוק) ס6יככ וס 6תטסל
 ל: כס סוס כוס וכ ותו6 (ורתו בותכד סוס סולס דונות6ד למוימד וסוווגכ
 מוד רתסכ סטו וסנכב סולש סלרתכ סולט .סלמלק וסיינונכ מעט קוספ וג
 .(נו טטכ ןכינת וכסל ןיפכ6 ריעו) ןומחר 6סידק 6קותעמ ןו) %תחכ) רמל
 6)כ ןיפס רועזכ סקותע ולגתס דכו = = 6תת) .ומפרה ןלוכמ תוח6ד ספמד
 כ סתו'ך5 סטח6 יתלסתתו 6לכ קיפכ 05 סכסתו לטו ךוכתטסעטוחו ןווחתס ימפרכ
 :(מוסתד סכקוככ סעהתממו וניסל 6ככת קיפכ לבקוכ דחכ 9מטוחד ןיכקוכ ןירתכ
 רטסכד ןימלע5לעכר כ סטסלתמו וובוסלפב לוקופד מ קופכ סכקוכ חמו סכר
 ןומס רסס לכדוקוסו 00כ07 600 וו ם6ילק6 יפסכ סכרקל סירגד ן6מו 056מ₪
 65 6רח6 (כקוכמ קופכד סככת+6סו ףקבדמד 6062 0:6 ססבת6 ק) 950 יס
 1 סרו ביתכ ךכ ןוגכ * סעטופכ ןוומת 6ככו ססכרמד 6נכרקד (סנתב 056 ססב6
 ןינכו טקמוסו תמו 6ככתכ 6מטופ סס 6קרלןוינת סמטוקכ סנכד ןמפכס חיר תס
 .סרחוןפ *ופ6 טרחו *'נו 66 סרחנ + "זו ף6 רחיו בותכה נס יפסו וערכ לכקת0 ךכ
 אנרוא י6ס :עתמ) ךכוק ודנ6 סמס כיתכ 6כסת :רטת(ןיפס רועוב סלכ * לו 6
 ימוטרב דובעתס 'כד) סו ע/טממ סוס סכדוסו סילע ןוינת ורעשו ירעט תוחת ריבעת ד
 6מיסעכ טמ *י6סלויסס) מוקעכ גרד | (ירפכל 6 ) דיכעד סמכ ובל ןימוטר
 ןיפדגר ור6מ ןומי6 לכ ןוילת ןיכדו 6 וגכל מייק פסמ 6כ6תו "שיכו כט עמטמנ ןובב
 במ ףוטכ 6כרופ ונכ-רכד ליבי סופככ לעכו לוקס ,תס ךינו: טיממס ףוע וכ וסב רתכד
 ףירבת6ו 6מיחע 6וססכ סלק ליוע (פוטכ 6וססמו ןיכדו ד 6כקנכ ססכ ועד ילכח
 עמטוו'תכד סיב יו םימווכס 56עמ:םוכ בותכר בט * םיב ןוכו בט ןיכ ספיטכ סוססב
 6כקוכ רססוננ לוע ניקעו רכל סותס 6כדו6 יו * וו מ6 סכ רעבתו ופ6 ריו לג
 ככ וורטס לכ ותסוריטב 6סיו רכל קופו 03 0ב5 05 םככולל ןוגכ 6פומ ןמ 6פיטכד
 [קתת6ה 9יע)ד סכוקת םיחכ0 ולוסכ ןוורילגמה ן6מד ןיזר )גמד סוסס) ינו יור סוס
 ןיכדופ לעמ ןיינגפמ ירפסו קסעב ןיתווכד 'תעסב סיכתו "רכמ ןוקפי 65% ןיור טככמ
 קיפכו ףקומכ ( סטנו 65 ) = םככו סחוממ ףוטכד סכקוכ (וססכ ןוכלו6כ לק לע
 / ןיכקוכ ןומיסמ סככתו מס קיפכו נחתו 0ןוטוק רעזקלו ?קטוחד וכקוכב

/ 2 



 'אשנ

 '6)ק לס קיס טכנו 0 ןוכקוכ ןמופמ ןויקפכ סדעו *ןומקומ דוכעו ןפרוכג לכ

 6₪6ו סככת וריסכמ קפכוןימויעמ ןועמד ןירת ןידנכו פסומד סמירכ םטכו (לעכ
 65) .ןככעתמו |פכסמת6 ןוכדוסב לוועד נק 0וססכ רפל ןול ליגל סלק 0)6סכ

 סיססכ "ו 00 סכרעבתו ופ6 רחיו וו עתטיו כיתכ ךכןיבכו!סס ינןכ = ( ןכרעתמו
 (ןמלופ 6ם) ןוכרס'עופכ ךכופ ד סוטס לכ כת * ככ רעתס נק 6וסַסד סעומט

 וכוס ןורקת( 6פכו ןוכדו ןיפשכ ןייגתד ןיפדנה ןוסורסמ ןומופ סוכר 550 06% תימ
 ןוילתד 6קומד 650 דקל סרטסמ -ןיפסרועוד ךכוס +ךכו6 ל: סטס רחקסד סמכ לו

 .חתפתסו קיפכו יגכד דח ער וס ד 590 סוס ןיקפכד ןוערת ןוטמחמו ןלו6
 :6רטסמו תוינכו ,תוכמ ןפובו ותכו" ןסכת ןונמ ןז5וכ כיתכד סכרוסד 6כקוכ ףוססב

 :טטפתמ ור ים סכנד רתסכ'פוגכ טספת(ה ןוערת ןיטמ 0330 9ןסְסד (תוטטפתסד

 סומק סכיקכ סיכ ירק 6כלכ) סכיחכ סוכ יכק 6כלו0ו ןיערת ןוטמקד 6530 (וסס

 פט ןיכ ןפכס 7 7 סוסמ 6רפסל 6תועיככב כת 1 ןיטסכתמ דק רת(0מל

 6כודו ימפר 006מטו (סכועו טיכו כטד 6רטס קיס ןיפס רועזכד לכ ךכ וכ ןוכנ

 סיכ לויעד )קב לינכ ד סנ)סכ 5חומכ לכתר סומננ (סומכ לולכ (סדוס 60
 (כתס5) 6 ם) תכתס6ןכס לולכ עמ סכוב לולכ ת5 סעומסכו סעיעס סוכ יר'כדוסכו

 לכתססלו עממוינ ןבסות6 ןירסמד ןוסיב6מל ןיצ6 ןיפמו קתס 0)קתמ דחכ )כד
 ספוככ לכד עדומתס6 סרק יס = *לגויתסרו ךעמס ותעמס לו ביתכ חת: עדכומלו

 63 סוס תו6י ותסרו כיתכ ןו36 ןימוקת לע סו6קו עדיו 3כתס6ו עס (םיד
 סוממ ברקקכ ךנעפ וו רתכ סע עדיו לכתס6דכ'ותס ןיפסרועוכ יסס סומק רכתסנו

 תלל ףלכ וס יו ירת טדויכיולו סכתסוד רתס כככו קס ןועוי קיתעל י6ס וסייפ

 ורק5 6ממ דחו דח !סלכל גע0ו ןיקיתער 'קותענ דחו ןיפס ריעוכ דח תל ד דו
 ןכימתו 

 רועול סלכד קיתעד 99 סמ וס י6סד סילט'ו קכד כעוכ )5 סט רקס ותמי

 3736 עעטיו סכמיקוסד סמכ 650 סט ירק 65 רמו ורק6 סלע סמ 6וס סככו ןיפכ0

 וססו 63 ככ 6וס ככ" וי למ סמ קתול5 יי רתע לכבו סתכב תעוטככ 05% סמ
 ךועפ ןסמ לת ןווו קותעל וסייפ'יכמ כרקכ ךיעפ'וו" סנככ ןומקר ןורעתס סכמז
 סוכמ סלוע תוכס ןורקל 63 םדק ושי ןורק6ד ויכועדק כס ןומ\סיכמ ברקכ ןופ6רועד

 רומוטדק וכט"ימט [פמ רכט רקכ סכסו כוע וי ןיש סנוע תוסס סד קומו ןוכי 'ניכמדק

 | רש כ'גכו ונויקתל .סוכש ןוכולמ סוליד וריסכ לכד ןופ6 ריעזמוסווק *  ממ וסווח
 = עכל ןסמ50לכמ ןומפר רעתס סיכד ספ5ע דסק סוססל רוכוק ספר זגרכ וסווק
 ןו לכנ סוימס ונע סכרססס ןועמט 0רח6 שנאת | 6 קר) תוסוד ן6מל) 6מקרל

 שסרפד (תכורפ ונכווממפכפב ןפדו ןימנע וסכככ ןול ןולמ ןפדמר ןימויק כנעד

 65905 ףכירס דכו ככ סיתסנוימב לכד (קותע וספויסגו ןיקלסו ןירמטתמ ס0נע
 ססכז פכסד (יירכת ןוכיקנופ ס(כו 6כְס ןירעתמ ןינמ מס לכד ץיורכח ןועדו ווס

 'יכ םיקכדס סת(נ רמו ןועמש ל ףתפ | "יתד מעכו ןוד 6שנעכ ןוכווע ווקנוק
 סוסמ ךומכ מ 5סרסו ךירס6 וסכ סיקכר| :סרטוכ 6טידק מע ן%מ "'ובו סכולש

 = = "כספ רותו ותסד (ןינעכו ןיד (קלעב טמידק (עמכ ץוס ןוס)וד (תוקכדתל
 : סתסל



 .טלק אש

 סוקבדס סת6ו דסס (ליוקידכ .סוכןורירכד 6רורכ סוססמ סוכמ ןמרפתמ 05 סתסר
 ספנע ריקו לכוד ןמ תוחכ דכ למפת -* םממ"וב 05030 סוקכדס כותכ )ווב

 ולו "ןופס רועוד -אבקיףל = מודק תוכרד 6קסמב 6לכמ רימט) סיתס סמוק
 כת וכס 030 סכקוד ורק 60 וגוסל 006 סלט רמ6 )ו קכתמס 03 סכקוד מות
 ססלע יוס טלמ 6וסס סוולגת6 )ו רכדס 6 זומגו רמטסד סמ לכ 0רפסד 6תועוכנב
 שתוריקוו 6תומונטו ססכמ 6וסד וטמ סכקידוויכנו סיתס 6וסד סוטמ )כמ 6רוקונ
 6תוריפזו ספונרפד 6תומונמ 6כקוד ישסו סוינגת6 03ו שרק סיזכב 6פומרפ לכמ
 'קיתעד קיתטד רוקו לכוד רוסכד 'תעסבו ןוכוקת סעטתכ ןקתת6 ןופס ריעזכ
 ףיפכתממו סככוד \ססכ סקנע קסקד ןועוכמ רסילת ןודגכ ןופס רועוד ףכקוד וסב
 סכסתו * ףטודק 6תורוסד ןוות6ןורתו ןורטע ןודבכ סיכמו ןיכוקת ןורתוןורטע סוב
 6ונסוכד בורק ת ילמ "6מסוכד כורקתכ ופפו ןקולסו תוחכויוכדו6מ קיפכ לקוד יס
 ןיפכס ריפזד סנקוד יסס]קתתס ןינוקת ספמתכ - תוגורע לו טוכס תגורעכ לכ
 *:סוודסכ רוחב ביתכד רופס רכגכ ריפט סכוקתכ ןנק תתמ ןומכו6 כזנודד ורעסב
 6תומידרקד סכינוכ סנונומ 6וטס ןכימכו 5לועלמ סרעט ןקתתמ ס6מדק .אנוקת
 ןוכדוס לעד ןונוק תוקתמ ?סירד סרעמ תוחתב םטכו ףיכד 6ריוסד ס%)כו קופבו
 קיפכ ףכווכת  אנוקת  -פמופד סמור דע ומיס לע ומוכ ןוכדוסד 6תפ ימסמ תופכו
 !6מופ תוחתמ תיחכו סמופד סחתפ 0רחס (מיר דע סמופד טורמ ןקילסו רעס
 תוקתד סתיפכמסמ ס0תולת :אנוקת * 6רופמ כוקתכ ןומוס לע ןוקוכ סר 6סירד
 66 6וססנ ןוונמ ןופיקק ןורועז ןורטמו'פרס דס קיפכ ןיכקומ ןורת תופקמו מטוס
 ווחת 6 6 6קר0ו 6קר6 6וססד טיכרקוס (סונ סל 6סיגי6סמ ןוולט ןירעס ר0מ)
 6וסס עוקס ןוותו ןתוופסה 6םור לע תוחכד ספועלד 6005 6וסס 650 )כ 0תתל
 (כורקתד יופועב ופסו קונסו ןקתתסו 6רעמ קיפכ ספעוכר אגוקת * 06
 ןיפופת ןורת ןויזמ תילו רעש ( קיפכ %ם ) קיסכ ססמממ אנוקת י 'קוקטד ןימסוכד

 ןוטסנתמד ןולנע ןיפכמו ןתסמב ןטסלקמו כמוס דרו יססכ ןקקוס ןסכמו ןסכמ =
 6נקוודל סוככססכ סטופ לחכ סרעמ קופכ ססתיתט אנוקת | *(ןוסכע יס ) ןמתמ
 637 ססעיכמ אנוקת - 6רוכט דע תוחכ לו ועמד 6סור רע ןגומתו ( 6נקילל 6 )
 ייל רוקס רוס טכוקתב ורעפ ןובתוו ינרטס לכמ יכפת6 וכו סמופ דע ורעס ןוולת
 6:7 .6נדק ןויפחמר ( 6קיד 6מ) סנקועד תוחתב ורעמ ןותסכד ססכוטת = אנוקת
 ספעומת | אנוקת = *וורטס לכמ ןוונמ ןוממ 3ע ןומוכ ןיקיקד ורעס וס)כ וזחתס
 ןוכו6 דע ( ויפט 5ם) ונפט סלוקסב וסלכ ירעס ןרבחתמד ןובוס סע ירעמ ןוכרעתמ
 ןוכוקת סעמתכ *ןיכרק קנכ ירסמ ףוקת רכוגדקכ'ריפס 63וקטכ וס)כ ןיילתד ירעמ
 ןוכו5 5כ5 ןודגכ סכועלד תוכר חח סוטסמו ובר קממד ןיעובמ'ט ןוקפכו ןידבכ ןול
 6כוקת תומולסכו 07 ( ףקידדלם) 6 נקוודב וחכתמל ןו56 ןוכוקת 'ט * תתלד
 סוטוווקכ סעווק סכקוד ומפד ןפמ לכד ףוקת רכוב 6תת) םכ רב ורקת6 6ד קורל
 יכר רמא * ןופסרועוד ט6נע ססודד (מוקת ןסכ דע .* פוחת סרוכב סוכ לווזת
 .*ןופש ווכוקתכ (טקודד 6כוקת לםלס (פודק ורכסוקסורכ רזעלסיכר) ןועממ

 סק | |
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 -יץוטכמ דע "וגו ס\ במרוב :וכגע סו ותסרק רכס ןמ רמו ספת רופנ6וברסק
 >6כ) מ דוד ךורטכס ןומוקת ומס 6ד (נקודכד ןוכוקת 'ט 6כס6נת = *סיכודכב
 כ רמ6 רתמל ןוכוקת 'ט וכס רמה ןווכ סת = ןימע 600 ןוכלק רסס3 6חככ) ןוגכ
 לכר סוממ סככורט56 פל (מומסד ןוכוקת ובס רמ6 "ספי וכ וו ססכ וכוככס סווב
 וכו ססכ רסס (ןמלע ןמ ןומוטש8 ו סט ןוכי6ד ןוכזקת'ט 6ד (סוקתכו יכוככס סווג
 6מכ ןומוס פוס כס דודרמס ןוכוקת סעטת סרפסד (תועוכככ סכתו יסנועס
 םוכודכ "סל ווס תת ןוכו6 ןורת 6ות 6 *סדס תנתו ווס ןסמס תופד (מידק
 סויכסרשכ ונכע *דח סו ופרק רכס ןמ בותכד ןסמס (תיפ לכת .*ןוס סד6ככ
 פוט *סמממ ריכ תוסחל בוט = עכרס ירוועבונ רו + תלת 6רי605 3 רו * ןורת
 טוט = *דח סלסי) טקעו ספ (ריס )ור וו ביתכד תלת סר + 6תימ וכ תוסחל
 פו חתו > תלת סובודככ סוטבמ ווב תוססל כוט * ורק סד6כ םוטכמ וכ תוסחל
 :וזמתס וכסד 6מודק 6מסכ 616 רכד605 כס סד6 רכל ד רת6 לככד סלמד
 כותכד :6סידק מס + סול וזחתס וטו * סיפיזופת ד סעב 630 סד סוס 63ד סופמ
 ךכ ןיגכו = + סו5 וזחתסל סמכ סידלס "ו 6וסד 638 סמכ סד60 תססוד50 יי רכוונ
 סחרמכ יככע סיותסרה רנומס ןט בותכ סמו" ףסודק מטכ 6סד0 רכרס (5 כס
 : ןסכטוותס ורעסד (יפרמו וסכ ןרח(ת6 ורעמה יוענע ורת לוכקל סי סיכמו ורת סי

 6מידק 6וסד ןוטכ רסס 697 סמסכ :ורוועב 53 דו" סרו6 630 56ו רסס > ןיולתו
 .ןורתכ ןוכוס כ סכתר סוס כט סד6 ו5 סמעו סמ רמ6ד סמנ" סד6 רכד6 57 פו
 6פנמומד סמו 6נכ לינכד סכקויד סד6 ןורקת6 ימוקתכ ןקתת6 דכ ףכנמד ןיפודס
 .6רעתה סלנכב סד6ורהתס דודו ורחת6 סיכד סמו (רעתו 6טודק מס ורתס וסכ
 וכ קת6 לוקו ירקתס סוכל סע) רצ ףסיד 6טס קנק6 סרעתמ ףי3תסל7 סעו (ם) * סוכל סמ)
 טכקוד דיחסד ן6מד ןיגכ דוד רמסיז ןכוקת סעמת ןופס) (  סיכד ספו +רצת 55 6
 6כקודו 6כקיד רתכ לווס פוב.696 6פוב ו 6כקוד טל ידובע ועבר ספ לכ סכנמד
 נמס ןמ ןורת + ןרמקדכדמ * 6ככטוח 60 ותס כווב ירתכו פו רתכ וו 5
 :עברס סד6 יל סמעו סמ * תלת 600 00 יפ לו * ירת סו בסרזוכ ככע -דח סי תפר
 סדסכ םוטכמ יסעכמ'ווכ תוספל בוט - סתוס וססוטכ 000 וכסו - שח ורזנעב ומ ו
 פוטכפ 'וימ כוס כוט 6 ) "סרשע רכודכב חוטכמ* סעמת "וכ תוסחל כוט - סייממת
 60 ורוק 6ק וי ות רק ר3מס ןמ (  "+ סיכודככ סוטכמ ים ריכ תוסקל בוט "1 םלסכ
 ות סרק ףכנוס ןמ רמ6 סדוסו ל -רמפק (סקודד (כוקת לע 6כס רומל סמ לכלוד
 תוחת (פיעמ "ןמדוסד ימקמ קותר רתסמ סוסד סטספתסנ סכזוד ורלטל רת6ש סו
 5טספת0ל יוכרוטמ .תיחכ| נקד טספתסד רת0בו יכמו ודתסי טו רמס כבכו ירעס
 לעו ירקתס סד6 = ( = כו ךורטנלופס לכו לסר 97 רקס 6וסד 606 05 ול וו רט 6 'ם )

 י ד 6כקידד 6רקי ןוגכ ןימעו ןוכפמ וותוחת עככ6) דוד ךורטכ6 וסס (תוטמפתס =
 סולוכ דוח6 ס6%ע סכ רכד 'נקודר סיקלסכ ומחד ןסמ לכ 0רפסד סתועימנכ 6ס0תו
 * סול ןירע5ןד ןמו6 סיתוחת ומרס) וסלע סע 6וס סול מד עדכו ' סיל סידי טופוסד וס
 אנוקת / * ןופס ריעזד .6כקיול סוסו ןיכולת סעמתב ססנע לכקוד ןקתתמ 6כת

 סלמלק



 מק אשנ
 :ןימדוס לע ןוינתד ונוק תוחתמ ןיכדופר חתפ ימקמ קיפכו 6נועמ 6רעס ןקתתמ מוג
 רותי ןופוקת 'כקודבד ןיעימ יט כ סכסת "עופר (סור דע ןועוכ לע ןינוב רעש ןותקמו
 ורעס 6 ןוכור 63 ובסו ןיימכו ןוכור  'טירד ירעמו 6מירד ורעטד ןיטוקד ןומוכ לכמ
 ירעטו ןימוו קותעל ורווח ורעס ןכטמתסד תעסכו * ןיטוטק ןוסכמו ועיעס ןוסכמ'שרד
 :ורת ןורכקמד ןופסרועו יססכ :ןוקב סמ "סכרת ןוקכ ,תומכח כיתכ ןוכסריעור
 וחכתסלו ןופסרועובווסד יחומתנת = *וחומ עכרס 0מי6 00670 וחומורת = יפומ
 :ךסמתסד וחומ תלת לכ )ונכד סוירוכ לע טיקס סקומ דחו שורד תלגלוגדילנק תלתכ
 ןטכתטמ סוכד ופופ תלתפ ןיפס ריעו ו6ס) ירוק ירעסכ ןפוקט ןננכ ןכופמ יבמ
 ץומופתכ ןיכותכד תווטרפ עבר6 ומילתמס ךכ ןיגכ פס ריעז י6סד וסומ עברס
 ' תומולמ וססד ןיפס ריעזוןוקותטד סקותעד ןימו קיתעד סמידק ףממוסב לינכת(ד
 "ו סמ-ךממ ופריו ךונע סרקכ לו סמוכ [ר90 ימע )כ וסרוכיתכד 6שילק 9משד
 = >(כסכד סכרת ןופכ תומכח ךכ ןיצכו ןוניפתד יתכ וטיסר עבר ןוכו6ד םממ "סמ
 ""סולוד 6תמכה ןומו )ו תכתמס 6! ןומותסד 0מיתס ןיקיתעד סותע %ד ןיסכתסמ
 *16כ5 ןוחומ סעברס ורכקת ד ןינכו *טרפתס 0\ לכד 6מיותס (תמכח סיסד סוממ
 : .פכד ףפובמ דחמ ןטרפתמו רכוע פכר כ סיכמ ןיעובמ פכר ל ןכסמתס ןופס רועוד
 יכסכ ןכסמת6 עברסכ סנילכתסד תמכה +0 כסתו * עכה ס ןוכוס בכה "וסנכש
 ונרטס) דח לכ ודינכו וכטזוקסו ןיפיקתו ןייסקרסנכו-ןינת לע ןינת ןוינת ןוניסד ירעש
 * סונתפתוותונווק דס סככטוהכ ןוסתינה וסויכמ ןיית ןבכר סוכרו ץ 556 650
 .פוקת יסו6ד 6רכט חסכו ףוקת םיעכקיופסכ רכת כ ןופוקתו ןייטק וס)כו םינת גת
 ככ רכועו רכוע לכפ ןיפיקת ןיפוכמ ןידגכו סרעמ תוחתמ ןופוכמו ןיבקונ ןורכעד דע
 רוס 'נוווךסח וכמ תוקומע סלבמ כיתכ ןכוממו וכוס ירעס יסד ןובכו רטסו רטש
 וכסד סוממ 6מירד ירעט רלסמ וודוחנכ ןיפוקת סכקודר ירטס יכס סכת) * תומלכ
 וסלכד וטמס ןיפיקתוסמס *וסיוסרסכ ןיפוקת ןוכופו ןפכתממו ןטרפתמ וסודומלכ
 'ועוכמ רסונת ןותחכד סתעסכו סכידו ימקריוקכתס ןופ6 ןיכוקתב 0סדיכס 10 6כוד
 טמ ןופיסת וסנכ סכסידד ורעס ונסלכ פכסת 056 - *ימקר וס)כ ןול6 קוד ירסכ
 ןיפוקת יס (כוד וסניסד ןוכישלכו 'כידל סוופכסנ ןיפיזת ווסמכ ןויעב ימסרד ןוכוס לכ
 יקחר ןימקר 0מנערעכ דכ ןירטס ןירתמ ןיפוקתווסמנ ןויעכ ךכ ןוכו ךכ ןיכו ןוניש

 יוסוינ ןויעב כ\בו ומקר )ע םנב) ףורת מוד 'סוד ועכ דכו סכוד לע ןוחטכו ןיפיחת =
 ) - 5) ןויזחתמו ןזמויק ימקרכ ןוכוסדירעמ ומחר ועכ דכו ןירסב ירתמ'פירת
 סנכו ורעס ןוכוקכ'מקוד סויזקת 0 כוד סויעב לכו ומסר רוס 6לכו ירעס ןוכוסכ 6כקיד
 ןירסנתמ וכס לכו וכס לכ רווח ודק 6נקוד (ומננת6 דכו = *סנקידכ סייקת6
 יעקרכ וסנכ ומויותסו סוכ סוסד סממ (קומע סרסככ יקתכסד ןסמכ ןיוהתסמו
 במ כ'\כו ומקרכ ןייחתס6וסלכ 'דחכ ןורסכ דכ סעמת יכס לכו" קכתמס כיד תולו
 ןונוס סלמד שורד סוטמ רט פק 6 תמס ול סו דסק כרו ביפ ךרס'ו סרחס כולו סטול
 .סעמת (כוינת סנו סממ רמה דכוןופס רועוכ ןומוו קיתעמ ןורסכד ןנוכמ סעסת
 ןורסכו ןומוו קותעמ ןיתפכו ןיפס ריעוכיחכתממד סכקיד ינוקת וסכולו רקס ןיכוקא

 ריכ .
. 



 : אשנ |

 ורעט (נת =< = תפסו סמל רקס 05 תמכו (קותעכ 6וינת תמ6ךכ ןונכ) "כ
 תקל '6סיפח (סד ןיעועט .03ו ןונת לע ןונק ישוטק וסיכ ןיפ6 רועול 6שירד
 ןימוו קותטר 6חומד סוממו ס5ומיתמ 5קועמ ןורסכו סיכ ןיקכתטמ יל )תב וחומ
 ךכ ןינכו .בט 6חממכ ןיחיממו ןיעועמ ו סככ סוולרוד לע כט רמפכ ךוכשו טיקש
 )ו ןוונתוסנב 6סד ןיטיפק 62) ןוטיפק ןופס רועוד ו0סו 6קכ -מעכ סש6ר כותכ
 סכוכט יסוסד 6תומכתה 0תווכס 03530 :קיפכו דיגכ 0תווכק ךכ ןינכו וטעקתמ
 סכרל ןוכס סורל דסס וס רכ ןועוו קותער סוחומ עדוד תולד ןכסת 6סד עימו
 :קסד סמלעכו ןוד 0ענעכ ספקנ ירכ ךירכ ןועמשררמ6 * רזי ןיפס ריעזכ גנו
 6חתפד סרק (םור דע סמופד ססורמ קונסו 6רעמ קיפכ (נווכת אנוקת
 *ריפס 6כוותכ ןועומ נע ןומיכ סרח6 (שיר ךע מופ תוחתמ תוחכ\ וופר

 6כוקתב ןקתתמ 0ד סכקודד .ףכוקת לכ רעסו זתפ סכ0 ר סק *6כ6ר סו
 וככול6 לודג רסס וטומשו בר וופומכ רופס <וקת רכבכ =( ןוננז ימוקתב (5) = סכןץל
 * :סופוד ורוססכ ירק6 סיכ חגסינ טוד ריקו 6סקוד ףמזקתב ססכת0 ךכו " תככרו
 בר ירק ןומע ןקיתעד ורוסככ בוסכ דכ ןקתתס (סוונת (סוחת י6סו 'וגוסופר 0
 סופכס ורוסכ 007 תעשו רקס .(מוקקכ ורקת6 +דכ סד ינכתסמ לכו סה
 .סקותער ףכווגכ כוונת (בוקת סד ירקתס ןוע תמוכ כ6תו = ( ןוטססל ולוס 7 (ם)
 ןוכקוכ ןירת תוחתוס"תיל> .שגוקתב = * קופכד 6קר) 9 סוסס סוטמ לכ6 (םודק
 עטפ לע רכועו ןוע שמ טכס ןורקתס 95 סקרו ףוססו ןוילמ ןירועו ןופיחת ןירעטו
 קותעד דספכ ןננכ סולסק םעחו ןועכסו סמ לת סוכתו - סרפפ רתסכ וקיוחת6נ
 לסחכ ןנו:כ וסלכו סומוטסרס ךדסק סו6 כוקכד :(מדק ודסח ןורקש ןסנכו ןומנו
 :תועוככנד רפסבו "סנוע לספ ורק ןיפס ריעול דסקנ כד ףמיתס סילק +קיתעל
 כיתכ כגכו סתס דסח ןופ6ריעוכו "דסק בר ןומוו ותעל ס6מדק דסקכ סיכ ורק
 ססכתס יטסמ דסמ כרו :9סכ (כמ!קנס) סעס סופ+0) דסח רכוכ לתכו רסס כו סכ₪
 ( ומוכוב (קפל6לנ טופ (כסכ) לסק .יפלכ סל לסק :כ ('ם ( יינוטוכ וסנכנ 6סכל סה

 קרו6 יפסכו ןקת ירעפ ןירועו סמטוחה ןוכזומ ןגרת תוזנת תופמד 609 56 ס מתל
 לכוע 6קכס פוס וכס6 65 (06 (וקסל ןוילמ ןיריעו ןולצסו 66 ) | םפלע רכוע בות

 ( 6וססכ וחכתס6ק ירעס 6 ) | סוני דה וכוובירתב סינ 6רבעסל רכס תיגד ( עזפ
 6קרו6 6וססד 6רכעף תוחכמ סופמ דחנ 6רכעכ (וטק רתס וס (קר)5 (וססל
 ףיקת 6קמוס רכוע רומ 6דרוכ ןוקו"וס סיכשוס ויתותפס כיתכלעו +מופר (שה רע
 יעכר ן6ת ןסכמ םסכת( ( סל סיונפיסימיכקכ 6 ) 5 סונג ירככ 0כסד הנס (ש)
 ורעטל 60רסו60 סיעיכר .אנוקת > ?פרנ6י6סכ סולוכ םטכ יכמו ירק 6עןב6)
 י6ס "מסוכד (קבורקתכ יגצפועב תוקנו ןכילסו ןקתת6  (ןקקת6ו(רעט קמפ
 ס6גע דוס סוכת) .( ס6לע דוס 6₪) + וס בלֶסנ לוס 6ווחת6ל כיסו ס0 6סוקת
 סע ןקו דוס ירק יוענועכ ( ןיפנעל סי 6 פ/) רח [ת63 דימכורטעתסו קיפכ
 רלסו לוס ביתכד 6ריקי היפרופ ןומו6ו וסכ טכלקסד ישוכפ ןו36 רדסו דוס ןיית
 6כ('תו ןיכקנעל לכפ ריתו סדסד (סקווד י6סכ ןקתתפו וסכ טכיפ(ה :ןימות תסכנ

, 



 אמק אשנ

 6וס פס ןורוסכ ןומוקת ר6טכ טשפת(ו סלע כקו וריסככ רסכת6דכ רוסו%ט =
 6תועיכנכו * ביתכ וייל ךכ ןינכו 6סיב \ססמ עספ לע רכועו +םיביססמ ןוע 6םממכ |

 ףוכע ותרלפתו כט עטפ לע רכוע סוס תר6פת "פרטפתו רדסו דוס ולס6 פסל
 תרפפתו 6לכ סעימת סכוסתכ 036 6כמוקו6 65 תרספת 60 (כסתו * עטפ לע |

 ער'ע6 = ןיקנסלפ סלקתמכ ( לכתפל פס ) לקתת6 דכו תרפת ורזוו" ססכ סורופכ

 אנוקת = "סומו ןוקפכ ןסכרכ כד 6טודק 6קותעמ 6כרכת0ל 0כ6'ר תכ( תו
 (קמוס סדרוי6סכ ןקמוס ןסכמו ן6כמ ןיפופת ןורת ןוזחת6ו סרעמ קיספ ס5םיממ

 ורוסכמ ורטס ןירתמ ןיריסכ דכ ןיחופת ורתוכס >ןופיע ןועבטו ןתסמכ ןסס!תמו |
 לכד ךנחיו ךינ ווכפ'וו רלו כיפכ '6סכ רויס תלו (קמוס ךממת( ןומופת ןורתד
 קיתסו ולכ ךי:6 וכפי טו כותכ 6קמוס דוכטת סר חתעסכו ףמ%ע ךרכתמ ןורסכ
 ןורקתס 0םודק %קותעמ ןורסכת(ד ןורוסכ ןוסנכ סכ('ת * <מ!עכ סזגור קכתםו 5%
 ?רעס קופכ ס+תותס .אנוקת .*סנוע ידסח ןוכוס לכ ןורסכ ןוכיס ןונכ קמר ידסמ
 ןויגתד ןו('פ סמפמ דס ורק 6וסס (טקודד | ( סימכזסכ (ס ) ורעב 6טוק דחכ
 תת תופסת 63ךכ ןוגכו * רמתסל סמכ דסמ ויס 6לכת) יעכ6 לו ימפרכו רסתב
 לכמ ינפתס 6עופו מופ !ע ורעס ןוולת %לר ס(עיכמ אנוקת *ביתכ ךנקו תפ
 ןככר לס סמכ "ענתפ ןוריע תרזגכ רוסו םתפ סדוסו'ר סק ' סדוסי'כ סוק ' ינכטמ

 לכ ויפ םורכו רטס ספ ןורקפ ןוסנכו סיכע ןוולתו מופ יססכ ןמויסתמו ןכסכתמ
 6מופ וסע ןיונתר רכנד ןומיפ לכ ןטכנתמ סמופמ ןופכר ספור 6וססמנ "\סכב
 וכמוסמ ופיככ סמכ סיכ ןטכלתמ 600 וסס טזפת6 דכ ( 5006 (פ ) ץופ סמ

 | תוופ וסנכד סרחס סמ סכרעת 6-55 ופכ פורד רתלכו ןורקת6 יוספ וסנכו |
 סופל 6תומ וסנכ לע (טימס מות י6סו" קופכד חור סוססכ ?סכת6ל ןפכחמ
 יכפת6ו 6מופד סיסרפוס ןוליקמ יסורעס ךכ ימונבו * ןדס6תשו וסנכ ןמווקתמ 6כסד
 ירעס ןותחכד ס(כומת .אנוקת * (םודק ,קותענ תכ% ךורכ שם 06 ייורטס לכמ

 יפו יופע 6 ףרע +3 סלעמנ ןוס שוכר יופתס 6נד 637 ןוופסמ (כקיד תוחתכ |
 56 ןכונת 6סד 9תרוכב ססומ6) סוטמ וזחתס יכרק ( פנכד 66 ) נסה (כעזכ

 פור ןנמס <)) סורוכנס יטלמ לכ ןיגע יות ןנמס 690 רסס סוכל ןידקלת0 ןימלע =
 "ןפרוכנ ןוכיפמ דס סרוכב רטסמ ות(יד רוכבס יטלט לכ רפסד 6תועומככ + וס
 ירעס ןומי6 רע (ולמ 6נוקמכ ורע ( ןר:ספפל 56) ןכזמת6ד ס(עיטת | אנוקת
 ירעס וסנכד סופמ סיוברק ןפנכ ירש ףיקת רכיב דחכ ריפס 6!וקסכ וס!כ ןוונתד
 כותכ 6ד לעו ךסמת6 6נכו ןוומת ןוכופכ וסנכד 695 ןוינתר ןוכוס רתכ ןכסמתס
 רוכע רכונכ סוורסכ רופכ רקס נט רוחככ סיס לע 6רכו סחכ סורופכ תרזפת
 ונס לכו ןונוקת מס !כ ₪56 \אנת  ועסרו 'תרוכבו לוח קר(פת סוס לדו ן6רוכב
 ולמד ופסל 6% געש סגד ןוכיסב סנו קתזב ולקת6ד ןוסור65 ס(לב) (כיעכ ןינמ
 ןיקיתעד לקותע ןונמ לכד 6נמכ "ורכש )ד סונ בט קיפכ 9) )יער למ לכר וקפכו
 * כמ )ו כתסמ 6!) יכתםו 6 6סי 6!כ וס לכ סנס )כ דפ 6!כ ןיפס רועוב
 6נקווד * ןסמס לכ לינכר 6כקווד = ןמקוור לכ נכד ףכקנול יג ןמוקתכ ןסתת6

 ההד 5 95-60 שו :



 אשנ =

 ןרכחת ל דכ קווד פס ןועכ 6%יוס סכקוידיפס 193 6כסנוד ו6סכוווכוונכ זפת
 :ןוסתתו ןוסנפר סכקווד יוס סדסד ףכקויד ךכ ןונכו" סככד 6תוקנס6ו ןירתכו ןירטע
 יוכוקת סטודק 6קותע ןיזקת6 ןופתתו ןוסנע לונכ סנקווד ו6סד ןיבכו 'סיכ ונלכתסד
 ספכ .יו6סל יס ןוכסמ 6מותופו * סנוקתו (סקווד יססכ ןיפס ריעוד סכוקתו
 ווס ןנוד 6רטסמ) .*6נוד סכתמ6 ןסכמו ינסר 6 ןטרפתס ן6כמ לכ6 %לקתוכ 6
 םותכו | + ססודק 6לקח ודנפמ) רכ ורסת6 62 ןוס ןיזרו * 6ד ןמ 6ד ןיממ
 כוקתמ (כוקת סינפ6 ןילוו ירתב סד6ס תי סידו רנווו כיתכו *ויסרו) וו דוס
 .(קיתעד סזר סע ןולוו ורת רכויו סוס דו 9קכפפובד 6קרבט ( סכוקת וג פכוקת %)
 סמו = *רניינ וס דו סרוכונכ סרונ רכ" ר3 6 רנייו -ןופס ריעזד סורו ספידק
 ןודו ןוכתד 6זר פוס 07) סוד)ס לו 630 סמ ירקת(ד ןסטט ןורת סרוכ ונכ סרו
 6כקוידכ ונונכתס סמכו סודל6'וו סולט סקסד סכוקת * סרוכ וג סרוכ רכד ךרכוווד
 ת6 ביתכ סר לעו ססנע ( פכקומו רכר לופכד 075 76 ירק6 67 סע (סקוידכ (ס )
 -, * פכקומורכדמ סיכמ קופכד לכיז יגסוללו ףקפמ) ת5 - * סכקוכו רכד לנכה סדסס
 כו ( ונכ וג ?קבפסונל 5קלכט 5פ) ובכ וב סכקווד וגכ קכקויד רפע * סמד5ס ןט רפפ
 ןימיתס לכד פוס רע טפנע 6מיתסד סיתס סוכ סלוועלו ספלתמ6) ןינכ סק) 7
 6תמסכ (וסס ןוינת 0תתו סנוער וומ לכד תמטכ סויח תמטכ ויפסב פוו דרסה
 . .2ןומוקתכ .סנווענו ( פקרקסנ +מ ) ססכדת) סופ טפכ) סד(ס וסו) "סכ ן6מויקמו
 <. לוסוד ןינכ ןיגרד לכד 6פוס דע נרדנ 6גרדמ 0תמסכ 6וססכ 0כ360לו 67 סכנוגכ
 קיספד ןפמו יודוסלכ סוס ווסמנו 6)ככ 6טספתקו 65ככ סקכתסמ סתמטכ סוסה
 *6מ רב 6רחל 6תממכ תוסד וופמו סד 6תמסכ קיספד ןסמכ סמל ןמ יסס
 | .(כקוכ\ רכד 033כ ןיקתנור5ט סד6 ו6סכי ןירד ורד) סוכרכודו וס ונתפי ךכ ןינכו
 .רתסכ ןיערד ןורת ןוכמ ( יודסמ ס >) יורק קמ ורטס יומוקתב ףכסווד ןקתת( דכ
 ןידח ןירת ןוחתו תרופת וסס טטפתסו תרספת ןורקתסד 6כקודד ורטס ןויגתד
 ספונרפכ לרעטב וורטס לכמ סמותס סלכ סבקוכל ףתנבנובדכעו יורפסנ ףלכס0ו
 סד6 ר6פתכ דס טכקוכו רכד סד6 תרספת ו6סכ ודיבעתס סדק 0%לככו 6טורד
 ורעסד סנוק דח (וונת 6כקומד 6םירד (פונרפ ירכת6 ךב | * תיכ תכטל
 ןפפכד יקמוס וסככ סטורכ ורעס ורעתסו 6כקוכד טור לע ילקו ןיפ ריעזד יורוקסמ
 וכטפתס כ6ת *וכווב ונכ ןלינכר וכווב ןמגר6 וס ' ןמגרסכ ךטלר תלדו רסס יכווב ובכ
 6כקוכד ספונרפמ ןיקתו רח (סינכ רכעת(ו בוקכו סכנד 6רוכטמ תר%פת ו6ס
 יועמ ןקתת6ו תרספת ילס טספתס ות * סולט סרוכטכו ור6מ 6רוכטמו סרוכט דע
 ןיעימ ונסכ סכ6תו -ימסרד 6רטס לכו ןומקר לכ רתס ו6סכ ןקתתו לויעו 6רוכדד
 ועמ ומס ןכ לע ביתכד ןופימ ינעכ ןורקתפוימסרדורסמ 409 כס .תומ ןדססתס
 טטפתסו סכודב לונכו ימסרב לולכ תרספת וסט סכ6ת "ו ססכ וכנמקרס ססר ול
 6כקומדיועיק ןוקתו רחס 6רטסל (ריסכו 6ט ) ביקכו רכטתלו סרוכדכ ותקר
 סיממתו ןת6ויב סרטסכ סרוכד ןקתתס כ6ת * 6סעמ וכקקתמו (יכידד טרטסכ
 וסלכ 0" ןוסכמ) ימקר ןוסנק רכ) יסכמ) רגע ןוסכמ סוכ ןכינכד ןיסוקת ןיעכרוו

 כולל



 במק אשנ |
 6סרטסכ וטטפתסוודפ?תסו מת תטספת6'כקוכר יורוספר סודב ורס5ת0 (כידד
 ןתפנכ ןטטפתס'ס ןיכודו ספמח ןומודד (רטסכ סיכ ןיונגתס ףתוורע ספמס סכ6תו
 ספ6כ קופ " סורע ספ כ רטפ "סורע ססקכ לוק כת יכסו | ל תוכעתו ןועכרסו
 ןורתו טכרכס סווכפ 7 ןורתר געטו "סורע ספ כ לגר : סורע סטסכ די סורע
 יוכוקנככ ןקתתסו 6רוכד טספת\ רפסר תופוננכ אנאתו >ןמוס סורעמריתו ןיש
 ןיכר6ו ,תסמ סמ6 וסל סוכר ףוכד סקס סוס \ססו וכד תוסכד כוקת ןקתתס
 סופופ דוו 65 כגת(ד ןווכו ' וו ורקתסד סמסד סתופכ ןוינת וסנכו ומנע (יכמתו
 69 סת סופ וסכ ותו ירקתסד תוס לספ סט וסנ סע דסמ ולגת6 7
 סולט ססרכס ורקתס ללל זס 6תו = * סמ6 סופד די סוולבקסד דע דסק ור6
 ונפל ך)סתס דטס סוס ירק6 ילגתסד ןויכו ספד 'דוי סוילגתסד דע דסמ וססכ
 ספור ורוימ 6 סמ " יכועמ סרטתסס) וכ סומת סיס0וותכ) ' םממ סועת סומת סו
 שללעל ּוסּנ סרְסס 6תופרכ דויל ילווע 6לד רמתססנ דוי 0 ונגד לכ 606 (פיס)
 :בככל0 תב לעכו כותכד 0רפס סתוסרכ סמ  :ווסד 5רורככ רורכ ווסול\ יתסד
 סרטתשסו דניד (וימנגכ סימק סוסד ןווכנ "ול סומת טוססו כותכ ךכ ןיגכו
 606מסכ ןפרוכג ןוכוסמ סרוכב רטס טספתס ד סחס טפפתלד ןויכ) = * כועמ
 ספוג !כד ןפתוסכ (תוירעכ סימרסו דס רתסכ סכקומכ עקתס6ו סכקמד
 רפת ורק67 עס 6וסְסל רת6 6עכַכ03 )כד סורע ירק6 רת6 סוססכו 6כקוכד
 לסמ דסמ םלחכ לינכ דסק +60) ןסרוכג םקח לולכד ד סרוכנ 6מסכת(ל ןיבכ
 סר6 ורקס) 6דכ 67 ססכת6 606קמ סרוכג סיומו ( דסק לסקב דסק ליפכ ילס) לס )
 ות 6כנמד ומוקת ןיז 0 דעםורתכ וסלככ ךכ ןיגכו = * יורטס ןורתמ לולכ
 ומויהת6 (לו 6מסכ תמ סכוכ סוס ןווקתסל ןוכוקת ןיקתסו ימנע סככו ןיקיתעד
 * דסק ורק6ד סטפ ו6סכ כקוכ וכוקת ומסכתסו וקווקת ו ססנע דמח תוחכד דע
 ובוקת ןומסוןמת ןיפכתממ ןיכוד לכד רתפ סוד 6 ץרפכ וכנמ רט יכלמס סלסו דס

 ומס קופכו 3כ ןקתסד רפ ומסכתס סד וכלל רסס 636 כיקכ 05 ויס רטס- תת <
 יססו6 סעותוס) * 6כודכ (כוד וקסכתס סנו וטויקת6 69ד תמונ תמוו רקס דסמ
 * 6כוד וומת0 סל 6סנ רסכס תוכופרמ לופס ויתחת ךופמו) כיתכ 6ס) וסלכ סכודד
 "בלס סוס ד רסכס תוכופרמ 16 סו ססרתב סוקת(ד דס רכ סכוד וסנכ נפת
 ןוחתפתמר סניב סוס דו רסכס תוכוחרמ קופכו טז פתסד סרדס יס (לרטס 5 )
 65 וסנכו  רטנט תוכוקרמ רטס ןומונוכו ןירסכד 0מלע ורטס) ןיפרת ןומק סכמ
 רע סכקוכ רטמכד וכלק .6וססכ ומויקתס סנד 6%6ולטבת0ד סמית 03 -ומויקת6
 - לע לסמ רדס יש דדס ותחת ךונמיו ביתכד וסנכמ סרתכ 60 טספתסנ רעתסד
 %סכטיסמ ותסס ספו פטדוקד מורל וכזד םכ רכ ועב וססכ ועפ סמ רעפ רוע ספו
 6תומסכתס לכפוסמ וסנככ בותכ נד סו ותס6ידקתסו 6ךכ 6ד ומסכתס ןפכב
 סד ולינכתסו ומסכתסו כסז ימתב "סרוכב רטסמד ןכוקת ררטמ תכ * סרב סדד
 ןועורדכ ןטרפתס יורטסכ * פרוכדכ 6תתס וקכדת5 כע סודו יספר כסו ומ דב
 (5סידק 55 ) ס6מדק (עורד 63906 דק (סופי דק סרוכדד אעורר > ןיקומכ

 תק ג נכ - כו



 < ןורטק'גו ףסומיכ ןורטק'ג (6דס ונילכתףו ןועורד כ ונינכת0ו סיכ ורטקתס ןורטק'ג
 .(כומו לכ רח 66 כיתכ 0 עורר כ!כו 9שעסד ןורטק בכ ןפונכ תש ןירשס'ג כ
 -ןוסוקמופנ וכוסק(6ד 'תסכ0ד ןירפק בכ ורקת6'י ןומו וו ךכימו 6% עורז סוכ תכ 6
 ןירטקתמו ןוטטפתב וסנכ 20ת = ןיחכתםמ תלגנובד 6קוו יכנס תלתב 0 6מות יו
 רמסודוד בופת כנכוכימו ףפורדכ ןירטקתמ תנת ינסכ רטקת0 (פוב לכו ספוב ככ
 כבכו 6תמולט 6יסרוכל ןמת כיתוו 6תסכסד ןוסקע רכקתס סוסד סוטמ יבימיל כס
 ץקל ךירובנ דותעתו םוכתו ותכד וכוס סכועיל כיתור סוטמ'וגו וכוכס וסט ןב6 תב
 לוכקו סממימו 6כלמ םירפד (פמד סיק)וח ססכו כלטד תוכובח) וכוד ןסמכ'ולכ ןימיס
 ןיכטקו ")סודי טוסו6 3 עורדווטספתס ןיריטק כותי דכ כימי 6 סימומוןפת 3
 6וכווח ןירעתמ דרכו ןרמסד ןוריפק תנתכ'כו תפקב ביקו טוסול 05 ףעורדו וטספפס 3
 טוסו דכו סעורד טיסוסו סוטק סכיד ןוכ'6ד ןוכרמס תלת ןורעתמ נעב ןטספתמו
 ןיכרח6'גכ ןפולכת 0 ןיש'גד 5מזכ-סיוטכסךעורו וי עורו ירקתס לכ טוס כפי די'עורד
 כיו6 ץערת 'וי ךנימו תככ ירדפכ'וו ךכימו רססימפרו סכוד דוכעו 9בימו לכ יכקק
 6וכר 636 ןיעכטו סמ תת ןדחסתמ (בועו סב סכסתו "וסב ימר ןרעתויד ןובב
 ו6סמו פסמ ו עורז ורק5ד עורומ ( ףוככ 655 ססטהו ןוכמקו סלע) כושי \ורק67 6ם))
 * סכומו 6ס סמ ןומו) ךונומ כותכד יטסנוסס תרספת ירקס ד ןיגכ סעורז סולת
 ןודמסתמ 000מ6 6דכ סכסתו -6דכ סד ותרספת עורו ביתכד 006 60 עורז
 6עבנ5 לככו סעכנ%ו סעבנס לככ ןדפ('תז ןוסורת ירסט ןופטסו ס"מ עכרס
 מומו וססו 5דיכד ןומו6 סמכ כוטחו קופ ןופורתור סמ ןיפכתממ ןיפל רטע 0עכב0ו
 די ירקסד כב לע 66 ןורטק תלתמ (כימיד 6עורדמ ותסד סשידק עוויסורס6
 שמחו (ויכמתו 6וכר עכרלו 6%5 וסמ ןדחסתמו ךווע ידי סכסנ כיתכד עויס ונס
 כג נע 46ו 6תת'וודו סע וו די ןורקסו 6מלע לכב ןועויופד ןוסור6ע ןופל6 ס6מ
 סו ןומו ורקסו סעויוס ווסו 6עורזכ סדי ללכת" ןומו וכז 009תסלו דו רת6לככה
 'וו דוס כותכ סכס 6מלעב (תח0 ןוופק ןוכיד ןורעתמ דכ לכת סת וו רונסב
 6טורכ ןופיקת %רוכדמ ןוסכתטמד ןוכיר נכד 6רפסד תועיכנכ סכ0תו = "ירי
 630ו ספוסכ ןיפוקתו סטורכ ןוחויכ 0בוכמ ןיחכתסמד ןימוד לכו יפוסכ ןיסווכו
 םורפ לכד סמותס וקיתעד קותעד דע לכסמל 6מנע ןונכו 65 6דחכ ודוכעת6
 ןופח ריעונ ףטימרוד לופס ןו3 םירפ דרכו 6דסכ 6מסכת0! ןו) רכחו 67 ןמ (ד
 סונוד 6ונו) סעככ6ו 6סכוקת לכ .ס) ןיקתסו וורטסד יורוס5מ 6כסוכ) םורפו
 סל6ס לע סמדרת סוד6ו לפונ כיתכר סוס 6דס ( ףוער) %6) סרוכד) 6סתול
 ומ ויתעלנמ תח6 חקונ >'י ןטות סמ סרוע כיקכד סוס יש ןפוו וסט ןסינ
 6וס 5דס דסחו ימפר עוקס 6סרת6כו 0כקתתסו 6ק:סו 6כקומ יס 6ד תחס
 סכל ותתכו סכרטכמ ןכ6ס כ ת5ותורוססו ביתכו\ סנתסת רטכ רוגסוו כיתכל
 דעו ןולועלעו ןודסו ןופור ירכ סוס 6תכמ לעוקנ ועכ דכר 0תעטכו | *רסככל

 תבותיד 6תעמכ * סומק תכותוו ףסנוקתב 5תיכורטמ תתויד דע ןו) סווס
 6כ!מ סע .תכתו (ףתוכורטקד ןווכ ומונטתס 03 ןסוירכ ןוכוסנ ןונ כ6 סיחק

 ורכקתקו |



 ומק < האשנ |
 %מותס ךכ ןונכ וסוודסכ ברקוד (וס [6מ וסויכוכ לועיו [6מ "רפסכ ןיפס ורבמקסנ
 6דכ 67 ועסכתס ורכסת6 דכו" תכטל תכטמ בד סור ןועדוד חת לט ןתנוע סלמל
 ןיסכע (ומופסו 9 ןוכקתת 6 5רכ (ד ןוכוד ומסכת9ךכ ןיגכו סוכ כסכת6 6לכר %מונ
 ןיכוד ומסכתס +6 יזקמל סמודק 9קותע 6עכ סרפסד (תועוכנכ מתו * ןולתתו
 6נע נוכו %ד ףפיקת ףכוד סכסומד רטסמ ןקפכו 6דכ (ד ןו50 ןירת וקכדת0נ

 ותיכס רמפתו ןיק תס דלתו רסתו ותמס סוס ת6 עדו סדסוכיתכד לכסמ
 6כורד 6מסוז סכ לוט6 (פוקת סווקו תחסכת6 60ד סוסמ ליכו סוס סו ו קס םיס
 :סיטק ףוקת קי פכ כקוכד רטסמ ןוק 6ד קופכ דכו מסכת( ליכו סנס 5 כבכו סופק
 רסס תסופחו ד רקב תמסכת5ו תסלחת ןוומכד ןווכ 'ומידכ"טק וכודכ ףוקת
 ( וערצפ5+(ם ) וכרעתס 65 ןונור לכו סיפק ספיקת סוסד ססמדק קילסו רותי 6מיסב
 ורק6ד סדסכו * נועל ערומ תמר סדפכ * סדמב סתויסכ וסוו כיתכ סמ חנק "סימס
 סירמטחו סייפכ) סוכמ חוט כ סוסד סופמ טנק כוד :60 קנכ) * סוקופתד סדס
 סכר סווסתל סכקוככ סועקטו סומקמ סירכעסו סכק ופסכ רעת6ד רע סיתופת
 זכו 6מלע) ןותסכ ןוסנמו ןוסנע ןועומד ססכמד סכר 6מוד סעוקמב ונק03 לולכו
 יססעו דס 6פוגודכעת6ו 6דכ ד ןיטספתמ ןומוס ןורומטד בעסו *  ווקרוס סופל
 למ 600 רס סדקכ ןוסיונרתמ" 6חור ופוקת סובווס סויעומרד ןוסקמסכ ןותחכ 6פוג
 ורקיד'טידק 6פוב לסמ ןוסתקמכופלסמר וודס ןומו6 ןוסכז 'ינרטסנ דקניורטסל
 * טלקת6ד סרורנכ ןמת ןפרכחתמ ןוטודק ןירתכו ןורטעד רתס 6)כ לינכר סדס
 גכד סור סקנע ססידק םורכ ורטתלד ןיטודק ןילמ יכס לכד (ויקורכ ןוכוס ןוסכז
 וסל ןותיימ יפתתו ןו6פעד %ם) * ןוסל ןיפויט וסת לכו ןיסנפד סור סוכ ןכנכת6ןישידק
 ןועדנתווסכ ןונכתסתו ןופרכת ןינח ןונמר לקפ ודב ןירסמד ןוסירפמ ןותס ןוסכז
 סויס תערוו רסס יתד 6מלעמ ןוכות ןינז וכסכו ססיעכ 6כיע ןופסב ןיפס ןנכור 3
 ולענו סוענסוממ ךורכ דס סוס סידלס לוס ןוקוו קיתע רו" בו ךככל ! תוכססו
 סד6ד כקווד (תתל ןיסנע "6נוענ ןיסתתו תת ןגסוע סכופח פר רומא .* (יומלע
 י'לפכ פפוטרקב תוס נונכד סיוע דוסו קודכו בותכ (מ%ת* סס)ע סלנכומוקת ףוסד
 ןו6נע ןירתכ וננכת6 סדסכ רפסר ףתופמנב ל6תו * טסידומע ווקוס ביתכד פסו
 סוכ לנככ ןוסלע ןירתכ = לכו טרפכ ןוסתת ןורתכ ונינכתס סדפכו :טרפבו כב
 ןורתכ סמ דנככ טיח ןידודןעככסב טרפכ  *ןימות כס לכד (כקוידכ רמת6ד
 בכל ןוכ6ד וסיירסכ ןוופת6 6 ספוג יסד לכו טרפ ןומיסד ןילגרד ןועככסכ ןו6תת
 5וסס סווכ וגר ודקעו סע וכס יס - וסויממ וירעס פובד (פובב ווס 0 כגכו ספובמ
 :סינגר ינעכ ןורקלו ןימקוכ דכעמ) ( ןיכפפל + ) ןומודד ןוסורסע ספובד וילגכ 6
 ןמיס לכ כת" ןופתת ןורתכב 0תתלוד ןוכורד ןוסורסמ דחו ןיפיקת ןוסבמנ
 ןדמסתונו סד ןמ סר ךיטמת6 סד6ל 3)6כ'כקוכו רכדב'טודק פוגכד ליוענד ינוקת
 6כסנו 6כס) 79 579 ןודירו ןיפטסכ 6מד ךסמת(6ד סמכ 673 67 ןקפסו סדכ ף7
 ₪7 6ד ןויקפ6 (יפוגל (ןיטסק 6פ)  ןוקסע ןומוסנ 0רס6 רתס) 67 רתסמ
 ןירתכ ןמיט כ סכ5ת ןוסוכוגכ ןפכרכתמו ןימלע וסלכ ורוסכסד רע 075 67 ןורסכמ

 . ל ג יפ נ טו ,



 .אשנ

 ערכמל ןוסוכנ) ברקוד ןפמ לכ ןכ(סמנ ןיכ6סמו ןיסותר וספכ (פונכ וננכת6 לד
 ןטמד סוטמ 050 סועכס ידימנת וכגו ןוסנוד 6תוכו6ת י6מ לכסת *ןוגומ ןוסכמ
 ןוטודק ןוכסנמ 0 יכס יס ות יכו 6פוב סוססכ וסכ 65:כ63ו םודק ספוג (!ססכ
 ןיטידק ונס 65 6טולק 6כובד סנ9כמ רכל ןונסיל ו6 ולד 65 -6פוגה 63ככ ןוסתולד
 56ורכב טוסו * סוכיע תו6נמ סתוכנו בותכו * םיטרתכ ותווובו כיתכו * וטווקתמ ס3ו
 5כ ןכססמו ןוכססמ ןוכיסד (פוגד ס3נככ ןוסתולד ינסמ רכ -סרד 69)ככ ןסלכ
 6לנכמ וקפכו סדסכ ססכת0 לד 9שמטד (תורמ וססכ סכת) ."וסיידסכ כרקיד ןפמ
 ןיס6טו ןונזלו ןיב6סמ וסלכ ךכ ןינכו ןוסכתסמ סיכ וקכלת6 לו סולק (פונד
 (ננככ קיפכר ס6מדק (כוד ףוססכ 0קכדת6כ ףכר 6מומתד סכקומכ ןינויעו 9סנע
 6לככ ןפקכדתמ :סלו ןפרפו מנע לכ ןיססטו ןיטססו (סקתלד ןיס ורק 6פובל
 ץופמ וסכ בותכד ןוכססמר 6תתו 6ליעלד ןוורזמ לכמ רכל ןומיס ךכ ימיבכו * ףפוגד
 ןיקפכ 6שדק ףפוגד ס33ככ רותו ססכת6ד לכסורקסד (חורכו = וכסנמ סכמקל
 וזסמ ןיקפכו רינסכ ןוומתוסנכ ןקכדתמ ו ףפוגכ ןקכדתמו ריתו ןמסכמד ןוכרס6
 * וס ורמסקד ועדו וסווממו 6תתו סנופמ ןיעקמד סמ ןיעמסו ןיכססע ץינסד 9)0כ
 6כקוכורכד טול ספוג סדסד 95לב ליעל ומסכפ(ד ןווכ סרפסד'תועוכנכ ?מ0תנ
 ןפכמו ןיסתתו ןוחלע ןונמנע ופסכתסו סלכד 'תוסכתס קפכו ססתונת סכמז ורכסת6
 6ד ןרק6תמו ןימלע ןרכחתמו 6סידק 6פוגד סרטסמ סתתו 0לפלר 6לע 5לכת6
 סכק תל 6תנוכט 0נועל (יתביכס ספוג ד וסנכד ןיגכו <פוב דח וריכעתסו דב
 0 7 דק 6% יזחתס 65 וסלככו 6פוג דסכ סיוע ספור ספלממו תל ס5ק לע
 6רכ ד ומסכתסד ןווכ סכסת * ףפוב דס סוס לכד ודוככ ץר%ס לכ 610 תוסבב
 טמסכתס ס) = ומקרו סוד ורטקתס <סכס תודוקכ סע ךל טסענ כסו ורות בותכ
 נד רות וססכ 6ד 6לכ ד 50לס 6 ךכ וכינכו סרוכדכ תמסבתסו = (יטסרכ כול
 סדסד 6)לכמ 6מלע ו6סכ סושרג ופסד ןסמ ןככתיססלעו "670לכ ד 6קלב
 ןוכי6כ 656 סטול (פובירקלדסלסד (נלככ ליוע 6 מנע סל קופכ דכ רתכל
 ףסכס תודקכ סע ךל סמעכ כז ורות סוכת "(פובד 65כמ קיפכו סד5ןורק6 לד
 סירוקכ ךויפל וו6כ כותכ לס לעו"רמפר סוב ווס 637 סוד תונ\ימפרכ'כוד וטסבת6ד
 כותכד סנכ סיזורקכ לגו ךל סטעכ כז ורות טיתכר ופכ סירוב "סיזורקכ ךרלוכ
 סנוענד 6מדקמ וכ קכתמ 0 תוכורטמ 6ד 6כקוכד )ככ ךר5וט<סכס תודקכ סע
 ריכעתסו 6רוכדכ תויסכתסרמ 6ד לכו סדקמו(5פכל 5טדקע פוס 6 ) תתלד סלטורו
 ן6מ 3סתו * סתוממיסמ לכ סכתט0 סוובכד :תוממוסמ סמ תוכמוסמר 63כ םדס 6לכ
 6ער לע סכינ סונ דבעמל 'תיככ סו תסומל ריס תימנ סיכמ חפר חסכו סדק כד
 6וסד סד6 ןונ\ לכ רקיכ סד5כותכה ץכלןו סוכ וזחתו כד ףפוגוסטל סרקו סופמ
 ירועכ סמ ומדכ תומסככ לסמכוכס ןודכעי פד סופת ממ "יפו לב סרטו לכ רו
 6חור ככ (פוב וריעככ ?כס ף16'םודק סמור וסכ ווחתס )ו סד6ד ()!כב ווסט 3
 ןסמ לכ סרפבד ףתועימכב מסתו "סמל סיכ וזסתו (י) )כר 6רקי 6 6פוב%סנ
 ןינכ % ןימנעד ספונכ (תומינפ דוכע 6פוב 9פכ 0םידק 6פוב 003 סכו! ווכעד

 ו
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 (רלכ סכנמל פטודק לכתכל ם ) ןוני קרבד 6ערסכ סטודק (רתסב סכינ דוכע 0) 6ד
 ופסל סיפמ (ם ) וריעכ ןמ רחכ סכלמד (כקווד 6פוגו6סד סוטמ ( סכ .ןולי קדנ וקבל
 תומסככ !טממ רסס( וריעכ ןמ דחב יוס סכיל סיב דיכעו"נ סכנטל (סקוול ורקתל 5רקי (פוב
 6מוטתר כוכב ו:פכוררמטסד ןומס סד6ס וככ תסרטסוכבו6רו) סנ6ת * ומדב
 לועמ .רטס סורוכגס סמס ססל ודלונ כותכו עודוס דס" סד6ס תוככ ת6 * סבר
 ןודסו ןוחור וחפכ ןוסכמ סמס יטכ0 .*סלוע וו ןכובתלכ סלוע ורק סד סוס גו

 ווסט כד ןוברסס ןומ6 6קמלנ ץרסכ ויס םילופמס * סווטוסרב ףקכדת6ל
 "רות סנכו 6נס 61רו ץרסכ ונס 635760 וכ * ץרסכ ווסד ?ועו זע רלופכס -ץרסכ
 סחכו) "ץרפכ יוט לכד סניעכד סד6 ספסל ץרקכ סדסס 5 סטע יכלו סחכו) כותכ
 בכעס וסומ בכעתינ 050 רמסב 6 בנעיו וכ 56 כנעתוו" רמת ןופס רועזכ ו6ס'וו
 ןסומכ וכ 36 059 ביתכ 65 וכלב יכל ₪ יככעתס לד ןספ וקופסנ ףתלמ (וול ת סובד
 רט סדקס תס סקע6 וי רטסונ  ןובל 3כר ב3 פס וז חסד סורס0) לכקמוכנעתסד
 וודוסלכ תלה סדס סמית וו 6)יענד סד6 0פ55 "רבו סמר יכפ )עמ ות סרב
 קהת סנכ סנכד פיקס סמכפ מלו ד לכ סד סו סנד סופמ לכ קפ0) וכ
 יחס מלו ."ותככימ 656 ותככם ירקת 56 סמרע יתככמ סמכמ יכל רסס ץםירמכ
 * ו מועכ | 0: כו בותכו ץרפ דסו סקכמב'וו םיתכד סמכ קלע סו6ק 0 סר6
 ףיקתתפ'מותב סמוכה סדו 05לכ 6וס סמכקסו * סמ וססכ ןוונת וחומ ןוסנכ מתו
 טוטולמ 'רסעמ סכמנ זופת סמכמסו דסס וטוור קסכ כפויתס) סדר וסת ןקתת6ו
 ספרו סל וכ דטס קור סוס וגלד 6כוקת סוס דפו סדק ליונמ כי ןוכ'ד
 סתוממוסמ סתומולמ וזחק6 סכוקת וססכו * ובל וגלכ וסי6ד ככל רולו סוכועל
 ור6ו בותכו = סיעמנמ ונע סד6 ססרמכ תוומדו בותכר סויסרוכ \ע סו6קד )כד
 = דע ייסוכורקס וסומדקו 0טמ ןומנו קיתע דעו סוס ות6 םיכופ רככ סימס יככע סע
 ןוסכ יעטו 6נו ןוסכ חבסונ עדול ןפמד סוקלומ ס6כו ןימעט ןרורכו ןילמ ;6מוקס ןפכ
 סורטייכ 'תכר וקפכו טפר 6לקח וד:קמו ןורסמ וכסמ3 0% וכוסותס 05 ןו6 ןינמד
 במו סולק סורלו ןועממ'ר סככ (כת ' סב ולטכי סיעטופוסב וכל סוקודכ) יו יכרד
 60 וקנתססו ותסד וללער סררסכ סוורכמ וזכבתס סכס ןוילגתסד ןלוד ןונכוס
 סומק ולב 6סד וכ ירדס מ6ו רדס' נע יככמ ד ןוולבת5 93 ןובכ ריפסו תוסו לע
 )ו סכ5 תיכד רו 0כוכריבע ונגד רקיל 53 +סר יזותס לכד ויפסיקותער קיתעד
 65ו וורטפפ וערפל פוסכב ןולעו 65 ווסר לכ ןועטו 6)ד ןובכ 6% ןומ סוורכסד רקיל
 וססמ לוירבק ןיקפכ 6דע (מת -וקסד 9 ןוסמע וק)ופ סיכז ןוסודוכ ןופמו
 ןוכ65מ ומ ןילטכ ווסד םיורכק ומחו (םוו "רו סיקזפ'רו כקעו בכ יסוו ב ותומ 6
 מס רמו םנוכ = ( ינכתסלו םרס סע (םרפ 6וססכ %ס) = סולול 6סרפ 6וסס) ןיטולק

 סוסקד 6קוומ ינגק6 לד סמ סכדו לע ונגת6ד (סגעתס) (כ!ע רזנת6 סרזב וס

 סט >גו סליל סיעכר0) סוו סועכר6 וו סע סט יסיו כותכד ומוסד רוט לע סממ
 ךקנוס ס"כז ןועקט וכר תכס ספכז 6!קעקס  "וט:עתס ד ןובכו6 50 0
 | ףנוענד פיס לכל ילגתמ סר סמ ןוכ) ונגת6 6סד ךדסכ ןומיוקד ול 6וורכהנ
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 יקת\ ונס וערכד טכו .סות)ד בונו ורוענכו טכדסיו ורוכככ ביתכ 606
 רקנתסס חתנמונטכ ססד ןוסקלוס ססכז ' וכיסנתסד 67 'קעמכ ןוטתספב וקכדתס
 ומוברתו ןולמ ןוולנתסד דועב סכת * ותופס >וסוועק ווסד ןוכי כ ןכ סוס 7
 ןיקותע ןונמ ד ןימנע ןיסמפו ןתסמכ רעתמ 6נקו ןוכותר ןומוסד ןיסגתו ןוינע
 סקיטככ וסיותוסכ קפכ ןולמ ןומוסכ וסייספכ ןמסכתמ ןיפפד רעו ןוומגת0 סתתל
 לו 3 0עד סוממ ןו6 יסמחו + 10לע וכ0למ וס) ןמטכו ססרפ סוססכ ורטקתסו
 ססכז סקכ טררמ0 = ספכו ונסע וכורסס וסנכו סכד תטדק ןמ לרק6 (כעז וקפכ
 סת(לו רמו תומויכת סלק קפכ = *(ד ןובכ לכקנוק ססכזו תלת וכסד ןוסקלוק
 יפס 697 רת6 לככ ילכתפמ ווס סלוומק \ * סווס טכנכ סווק סכודפ0 ויכ סיקכדס
 וסנכד יופכס ןורסכ ווסו ןכיגכ ךרכתמ סמלעד סכמ פקס ןועמס כ רמ0 * ןיפור
 ודס סיסו וקפכ עכטוולסע סרטע כלת *וסכ ס)כתס65 סלע יככ ןילכו וס 05
 * םוחע סכס וכר) ןועקס וכר ותו סוסדח עו י בו:ע ב0 יכרו ןעמס יכר
 וס9 ןייזקעו ן.65ע ןוכס:מ ןוסל ןותיימ ווסד 6תלק ןינסנ מקו ספמ ןועמס כ רו6
 סינעד כ סווכד (כועסרפד ירוטביליוע ווסו ןוסנד סרו ןוגכ 6נועכד ןירד0נ וויכב
 ןגעממ 'ר סוס לכו ןועעמ 'ריכמ (וורכמ ודעס סל מוג ףוססמ כת * כס וכרד
 לוסוע ןוכיס סעכמ ןועממ ר וסכ ירק סוסו ןוכופ 036 ןמת ןיסכתממ 05 ןיזר סנגמ
 [6רסכד ימוננכ 6תיס ןכ6 6כ0 ב רמס = "רמתס ןנעו יו כוע ס50 סעכס ביתכד
 ונת סנכד ספעיבסמ רכ סתמל סמוויח ומ ססד פככד ס6עיכס סוס תכ6 סףעיכממ
 | תכס סמ 13 טד ומ תבש כיתכד סעםוסנכד תכס וסלורסק סדוסי 3 "ס6עוכסכ
 ן5רח ריבק 6וסס לע סנסוות ןועטמ ר רוס = טדק'וול תכס ןופקס ר ף\6 טדק לופ
 * ןימילק ןו56 פע ןוינגתפד ףכמוכ ןכיד 6רדס וככ קכתסס 03 יסמ6ירעמה סירסמ
 6 טע פס ) יחוכס לד סמ טר ל ס *יופכ0כ ןוריסכ ורופטק תלתו וסו5ס 20 יכסדס
 ךיוק סו במס * ילוכסר 6מויב סור סוד פולג ( 6פטרקכ 6פ ) סטודרקכ .( רפ סיכס
 ןקכתסוו ןותויל ןוכיס לכ סלק ומ | ( וכירבתס ןומוי עכס(ם ) ורורבתס עכמ ר
 6מיענו 6 ) = יופתכב ריטק ןועו סקסכתט0) סכועכו רד יככ ןותלויע 05דע סומע
 כרב ןיסכ דכעמל יברדס סע סוססד .ססליכו ל) .(ויפפכב רוטק ןודכ| סבקססד סיס

 וככ כמיחרס) סכלמד = (סומוקקכ 6 )  סכנמר כ ורסקת(ד וורכמו כס סכוכמס
 ינרטקכ ורטקתסו = ( פכלמל ף)כוסד לת וסל ףכיטרד 6 )  (יכלמד 0% (כימרו ססככ

 תעקבל ןומ זכוערו וורכסו סכוממס ברל (כקיפסו יכטלרפ סממחו סועכר6 ותיניל |
 65 סנו סוס לכו ןיעוו תת ופכס סלד סיומנ סמסכ וסייק 6ככימוו וכיזתשסו וכול
 ויבכמ ןזי תנו ןוכווס ןומוס לכ ולטכד ססרפ 6כםכמ0 סככת דכו יוסויכמ (כנודכ
 ךקנומ 'פכוו ש תכ6 לכו יורכסו שלד 6לולסמ סכקד 'קלוח ור ןול סכל6טו סלע
 ןורוסכד יכונוכ'מכ יתד 'תלעל וכל וסת( ןוברד "מכ ךמק ןוכתיד סוירכסןומוסדו
 ךומח ריי ןכ סחמפרל ןירתכ ןיממח ןרטעת ךכינכ ןוד 'עוו צו" כמ רסכל ןומומוד
 ןקת תו סיתכוה רירכ סו 6יכד סומסרפ6ה ורוטד ורסכ ןומיס לכו סייע כז כג
 ןירטעל (פוטרקכ סווקודכ ןוריעס ןסול רע6 |( וכנרוככ (סד (כיןפ 60 600 ?פ )

 סורכ |



 המק = אשנ
 ודמ סיסו כיתכד רכלה ןומיסלכ 56156 - ית רפש לכמ יתכסו וכמובו וחרו סירב
 = סמ3 וטדחכ םדס ד | * סויקודכ םכ ןוותס ןינס * לגו ותכמכ קבס ידמו וסר מב םדח
 לכד ס6עוכמ רטעתמר ותבטב תכטודמו = * סילק כיתר ףתסכס ירטעמד סוס
 סלעיכס שר סוס כו *"וגויעוכטס סו ת6 סידכ6 ךרכוו כיתכד ןומוו ףתס ןומיס
 ןוכומו ספעיכטכ ןוחכתטמד ןוכודע תזתו נכמ ריתו טדקתמו רטעתמ סת סתישד
 דכוכמ וי םודקל גנע בסל תסרקו כותכו ייתסד סמכעלךכובכ סכרעתסמ סויקודכ
 * ותסד סמנעבו ןיד סמנעב דכוכמ ירק6ד וטחוי ןב ןועמט 'ר 6 "ו םודק סוס סמ

 אנמיחמ איער אבר אשידק ארדאה ןאכדע
 לככ סומע תו סכסכ כרבל סל אדוקפ כמ ווכב לן 6 רבר

 6כרכלו ןעכנפד ופיקוב סמוי חנו ר * רגווכרכת סכ
 60 תו 9וע לכלב סכקסלכ עו לכב כרב = לע םנוע דעו סנופ ל דסק רמו חתפ
 סכועוד ספק סמח וג סט "סלע סולכ ןעבב6 = סלולג סקכ | = סימב וככל ותקלו וורו

 רוקו סכס ןומוס (סימול טק * 05למפד שעמה | סוכע ס0ריס ללככס סכ קס וכפנ ססריס
 'סכס ספ קול 6בועולסד ןוגכ 5שפד \וכו6לע = םומ ות ככ 0:מכ = ודיסק סוכעס 3כככ]
 ךוככ (קד 6פכרככ רעו *956מסלע (כיתו = סרורכוסמ ולו ןלכב וכטי 6טח קסרי וב

 6550 לע ףכועו 6פקזפ ךירטב5 לע תו:סססכ יתודיסח (ל\ סוכע סל וכ ןוס סימש =
 תמוכס בסכ יודו שירפ לכו פכט ?מיעכ 6כוועל

 ןורתמ .ןוכרבתפ ל5רסינ ןלכרב ןומולכ 6ססכק סוטע סכקמל סכק 6סד ןעככ6 ןוכי לע (ורס
 6קד ןיפמ מ * ךרבט 6קד ףכסכו ןעככל ןוכופ5ע סירטד 6תמוכס ס)ועע * ףתתל 6ליעמ ןורטס
 6וכסכו יתיפל לעביכט ןכרעתס תפל ףכסכד ןעבכ67 וטירפב סל ץכוונכ סנועל ןולט ןירעתמ ורבע
 = 65 6ליס רעתל ףקתלד ףתורעתלכ ףסד סלועמ ןולט ןוכצנפמק לטלעב ןומול ןילמ סעכ ןכו ןלע
 פ:ע ויגו 5סכ ןוכול סמכו רפוסד יועט ומווס) כלולד סע ומויסו יתכוד סעכב כטיקוס לס) * 5ע5
 לס ססעסכ לכו רסכ5ל %ליעל ןימרסש ןובכד רסע ורעתמ * וסייע ורסל סקכיכסורעתמ ןעכבס
 601 ס5קד 6טסכ) ןלכרככ) 5תומכב 555 ?כנטל ופוקוכ ןלעבכ5 6לקופ םכ כל סול ריסל דעו
 'רטע ןוסלק ופיקו סוססכ ןכממ ןלעבכ5ד יפוסו תוממיספד לןכו םידק עמל ורצתס ןומולד במוקי6
 סוכְסַכ  רמתלל סמכ סתסוכסל ףתוטכתסלכ סכט ?מיעב לכרכל יעב לססכו סועקולד סמכ ןיטילפ
 ןיכרכל ןינקס ןכטמנ לעיסככ ןיסטו ןיקפכ ןנוקל ןוקס ןוכול כסכד סיעיפמ לקפכ 57 5קכרבל %קעס

 16רסול ןובכ ןופ5 ןכככב ןווקל ןוקס 5עטוסמ :ןלכרב ןיפ5לכ לע ןדוס וסלכו  "תפו ת6לכ לע
 6סודק פמס סוככ דפ וסופדס) דח לכו מל עב רודת ןוטויס 6ןכר ןוקסל ףולבו ןימופ לובכ ןיפש
 ןקו6 6תתמד סתכוכסו טס%ע 5קמוכמ ללכו ס%ועלד %ויסכב 6וסס דע 5לוע5 לקלס י5סמ %קפמל
 סכסמ ספ ןודכו * 5סרסי מכ לע ומס תלוטסו ביתכ רעו ןכמט ןיתס ןומוס 5כו \לכלב ןומילכ סכסככ

 :כע | ירעתפל סמכ ימסכל ו
 סונע כע 790 וסלככ ללככו ףודע וכע סוכעב טכלתכו ססריס ןפ ניפימ  אנאת

 סכוז מע וכ םופימ לכ סוכענ סכוז סימס תסרו וכ שיט ימ לכ "ו קסרי
 'נרוסק ל תסרו סונע בקע 'תכד סוכעל"ס לכל סכוו סיעמ סרו וכ םוס ו לכו'ודוסחל
 ךפ% רקכ ודוסה וכ טיס סר6 לכ ספת * גורי טסלוע דעו ספועמ "ו דסקו סיתכד

/ 



 אשנ

 = 603 [כט לו ך5מוכ וטופמ וטקכו סרותו תעד ורמטי ןסכ ותפס וכ לסט תו 3
 .ןסכ תוסככל\ ך6מ סמ סדוטור רתע * תוסככ לי ך6למ רקס ןסכ סכו סול יכפע
 962: סז סלע ממ תוסכב "ו ך65מ וס ן6מ) * סטול ,תו6כב "ו ךל ןסכ %0 סלע
 תענה לגדב ןסכ !וכובכ * סלעמ >ם לולב ןסכ סוסו סעמ למ לססמית+ד לולגס רמס
 ךכ ןינכו :ימקר וגומקר לכס וס לסמל סרטסע יסד סוטמ תוסבכ 'וך650 ירק
 סנועמלג כמו רסס סיס ןיגכ לסונ ןסכ סכו וט < סכודד רטסע חכע0 0) ןסכ
 6מורק סרל6כ ןרתת6ר סעכ חכו ררמס "וסע סנועו סנוע *וי6רו 'ע סנוע דעו
 ירתל 0 * סי יעבמ סלועס דעו סלועס ןמוכס + ייפ 'ר רק6 *ירת ס!ועו דחסלוע
 סנועס ןמ" ךירכד סועסת יתמלע קפנו רג רוע<6 56 * לח ורלסתסווסכמ ימנע
 %תכו "סנוענ סנועוכווסו * םנתתלל טדסנ (ניעלד סד 0 ס0\ע 6זרד לכ לועס דעו
 ןפמ נכד ויסרו נע *ססנע שוד 6רל6כ סושקוס ל סנוע תוכס כותכו סוג וו
 65לכ עודוספ סונע סרי סוכ יסד רוט ר6 תע6- סד6וכק0 ס6טק ?וחד וסיסד
 םל6ל ככ וס וכס 671 96"כקונו רכדד ככ טד ןכינת (סו סנס 10-6)כ7
 סורמד 636 דוע 62 *ן6טק ליפר ןידכו סד6 ורק6 כמו רכד רבסת(ר [5מד
 ונס 65 ב קומו רכד קכתס6 6 ן6מ) = סמ וכ פורטה 036 דוע 6)\ 'סונע סיכ
 | קס ךכ ןובכו > תודימח (לו סוכע לו סרו 93סוכ
 6516 ספככת0) לוכו 0 "וגו ססכו דספ סכיע יתרו( כותכיו רסס סוכ 6ורט סד0
 י סד6ד )כ וורו *ויפרו לע סנוע רעו סנועמ"ו דס 'תכו סכסומו רכד כת
 ומוסמסנ דסחד רטסמ ותסד וכסכ ןוכי6 ןו36 ווסרי לע סלוע דעו סלושמ ירסת 6ל
 בותכד (תתלד ינסכ נוסרו 'ע * (קתנד סלועל סלועלד סלועמ תופכר (ר 5
 וככל סכוד סוטע סומב וככל ותקדכו *סר+ד 05נכב לכת ותוכ דעכו ורעב רפכו
 ומווס רזעל6 יכר רט * סול יעכמ ודסחנ ותקדטו וסע וכַס 6 סדנסו כ עס יסומכ
 שוסכ תלמכת6 תשו\סטס 6רקית6ול ותכו *ת6ו ספל מו( יכ תסזכ ןכוסתד סור
 יכס 7 רוופד רטסמ ופסד רכד ךכ ןינכו "רכל דסס כקימ ת6ז) " דפ ןכווסל
 כותכד וכויסנ סמ6 יכקפ ךכ ןיגכו '5קמוס רטסמ סית0ד קידט ורקע ת06זו לפח
 ןכונת ךכ ןיגכו = * פרב פד 6מסכת(ד ובו תב רפסד ותקדנ ותקלכויסמ יותקנו
 רמ6 = *ותוכ רעכו ודעכרפכו כיתכד סדוכעב רוסס וגז ב 15 ןו6מ ןסכ לכ
 6%ע ר%₪ לכמ רותו יעכ טסכו ביס: 0:7 ן(פכ 6ורמ 6סוכס תומר סופמ חנו יבר
 סידיסמ ןורקסו רסמ וסכ 6ורט (תכוכמ וטכ תרד ןועכו " 6תסוכט סיכ וורט0פ
 "ךדוסח םּו6ל ךורו6) ךיות כיתכו  סכוכרבי ךידיסקו רסס 6עע ץכרכ! ןויעכו

 "גו ככ 561 ןרס5 56 רכד ביקכ ךכ ןינכו 6כרכל ישכ דופס ורק6 ססכד סופמו
 וכרכת סכ ' סכוכרכוךודיסחו כותכו סידיפפ ןורק6ד סופמ ןועט פע * וכרכתסכ
 וכרכת סכ * ס%רוכ וכרכת סכ "פרס ןופ!כ וכרט סכ = סס: רוק 6 )סרו ככ 6
 ןורעתמ ןומוד לכד סכ ומקת6 קלט שס 60(" וכרכת סכ 00 וכר רמ0 'סונעכ

 60 סנסו ביתכו יסכ ןמ סכמ רפונכ סכל סכמ וס רזעל6 ובר רמה ומווסנ סכ
 ו כותכו = דח.ס)כור) מפ יכ ערת תפוכ ביתכו סשמ סיוג6ד ס קב סכ רע תעמט

 תס :

 :.גרק(ד ןווכו כד 05לכ סר(



 ומק אשנ

 סקע רכקתסרעו ןונודןירעתמ סכ יססמו* סוער6 6ברפ) 6כימזל תו סג וכ) תט
 ססכתתו ךרכתתד ןונכ רטסמ ות6ד ןסכל 5ד רסותס ךכ ןיגכו * תמסכת6 לסח
 ןוכרכתו ₪3 ןומסכת ןינידכ תחכתס0 סכ 007 געק רמונכ *רכרכק סכ רטס סכ

 וקויפכקנ סכ ןומככתתו סכנ רסס \ססכוכרכת-55רטו וככ ת6 וכרב סכ ביתכר
 * ססנ רומ6 )6רפו יככ ת6 וכרבת טכ רסס ןונוד סכ ןוחכתשו 657 ןיבכ ?0רפוד
 ודחפת6 0 %סד סל ןומסרפמ לנד ונירפס וכרטמ לפפנ רוט ס 9% כיתכ 05 ור6
 6 00 וכרכת סכ יתכד רומס ד יסתכ רומ6"ססנ רומ6 כותכד עממט 0מסרפל
 קקנו'ר *סתס רומל וכז 95 ססנ זכז "סל רוק סדוסו יכר ונת 05 * ורמת בוקכ
 ססרמס ת0 ור 60 ועע ויס רטס םוטכ6סו ססרקס ת6 ידככ לומד ימ6 \תוסרו חתפ
 וסכוכ [6מו סובב סל סוסו יםיבכ וסבוס ןכוכת 6סו" ידכל :(יכד כס יתוסרו "וב
 *רנופד וסמפ ו6ר 03 כותכ 6ס) לוס סדק רוכעתס יכס י6* יכסנמו סורכו וגק
 6כת וכס 696 * סדק )וח 60 (יככ 65 וסוסולוחד 69 יכ6 ותיסרו כותכ 39וכדבו
 :םטוכ מס תסזכ סמפלמ ולע סוקת 6 וכ) ריו 65 סכסמ ונע סכחת ס0 םותכ
 סנתו > ןומקומ סול דכעמלו (כסמ65 .סיקנומ סכדע תסז + ןרמ6ל 00 תסוכ
 וכיסחסד 6לכד ןימילק ןי6לע ןורתכ סתסבס סע 0מודק סכותר דודל סמק דוכע
 וס ןיסמסו ףק 0 )ועבד וכנמ רתסכו יורתב יוככנ דוד תירווכ!מ'כ9תו י ףתסב6
 6רתכו6סד סתעסב סכ6תו >ןירד ורדל ןוסוכטלופת ידע6 לד 6ד וכלמ יומבו
 | תס ודכנ סומד ונסותיסרו "סומק סו6קד ן6מ תול דודד וומכנ בעת תוכלמד

 | ינו סוככק )סיכד סדנסו וככמ ססכ יסינ כותכד סוס לודד ווככמר סוטמ סקַרִמַה
 סינוד סוסד סנטו ינכ6ד 6כדע סקלוק תככק  רטסו וסל 0סכ ידחו למק סוסו
 ןילכו 6 יומודב רעתס סכוססד תעסכ ןועמס כר רמסד לכס 05 וכירססוליכס לוס
 דמפ רעק6 לפחמ ןייתסד וסוודו יכסכ ןוסרפד 9תעסכו * סועק סקול קלע וכב
 ורעתסו 56רפי וסבל ןורוסכ ןיפכסכ סכרכ פו סמסכתמו סכ יטסכ רכסתסו ליעד
 סרח6/0לו ןסכ ךכ ןיגכ -ןוע רסל סנו 30רסו וככ ת6 וכרכת סכ רסס ןיכיר ןוסכמ
 - ךדוסמ ₪03 כותכד דיסק ורק(יד יודו !ע דסח סופוד סרתכ וס רעתול ןיגכ ןסכ
 וכרבו.056 סכוכרכו ורקת 5% סכוכרבי ךידוספנ כותכו דספד (רטסמ ית6 וטו
 סדוסי וכר ר6 95(ת >  טרנס ןוקנכ מרב סכ + םרופמס סטכ וכרכת סכ"ס5
 ןילקתתמו ןורעתמ סנוענה ןיטודק ןורתס לכ וודו םורפו סק "תת (מסכד עס
 69ו רידת קפכד קמוע וססק וסל ךטמת9ד סרוכְד (קמועמ ןורסכו ףכרכת65
 6וססכ 6כ0ת) וסלכפ ןויקפתמו ןכרכתמו ןוממע וסנכל ןועוכמ ןעבכד ןכרב קיספ
 ועכו ףתומורטלב סגוודזפ5 יעכר ךלענ .-ןומ'ע כב יוס סתוסותטו 6תוטופ) כמו
 6בוודזס) ות :כנמ (יס ןומקלמו סכמז 6וססכ ןורעתמ ןיטלס לכו וטיפלב 03 על
 6כ6ת + סתס ל6רסו תסככ וכ ן6מ לסרטי תסככ ד 9תוכורטמ ן5מ 0תימורטקב
 סעס 6 ודות6 ןכס6 ססיו בותכר 60 לע (כומו פול יעכ ןסכ קחכו יכר מס

 6זר רועל6יבררט6 - 60650 לע 6כומוד סתכסד סוסמ וורו ו כותכ ור\סכרבוו
 פולק וי ועב וולו םרפנ ועכד ןסכ כלת  *ךכלופמו סוסו כותכר סוס נס



 אשנ

 טסומ 67 6טודקד סדו ן6מ ' סודקד 6דו לע יודו ספר ושכר סונידסטודק לע
 - = ןומודק ןומ\ס חס סייומס תס תסדקו כיתכד יודומ סוימד סטולקלוטול (כסכ יעכד
 םירפד ןסכ'לכד ןפכמ "לכ ךיכ6 טכמ "וגו וו סטו ךיח6 תל סגו סייולכ וסב ביתכו
 סמודק לוטו 03 ד לעו סיתסודק לע סורק ףסותונ 6סודקד וע םדקת(ל יעכ וודי

 םדקת6ר יו) כת סרפסד טתועוטנכו > ססודק יוס 607 סרס6 פכ רכמ (יימד
 סכסכד סדו לע סדקתיו וונוסמ6ו * סתוטדקכ סטדקתסנ ץוקיעב ודי ל ףכסכ
 טופס כסכיסס יעכ 65 סינס )7 ןסכ 6סד יעכ 6 0רח6 סנסכ (כ0ת רקס
 סככודב סקס יוקתסו סופט וסיסד יומנכ6 *סונס כד 6עוגפר סדילע סנפתל
 : ,סוונפס תס תטהקו בותכד ודק ירק6 6סו יוס סינס 60 6כמז ןכממכ קנפמלו
 %פסותסנ יעכ ךכ ןינכו  סתוס תרסטוכיתכד רוסט ורק6 66 סופכת וכר רוס
 6ד ןעכ% ןורכחתו 6לד ועבוודו םירפד (?נסכ 0כ6ת  'סותטודק !ע ספודק 6כסכ
 6ממד ןיגכו סי וזפתוד סקכוודופלכ דחנ דס לכ ןוטודק ןורתכ ןכרכתור ןוגכ 03
 ןמי6כ'ןווכתו 03 סדכ סר סכרפ65 037 ןימומר ןוותקכ 6מרפת%נ ועכ :ףסידק
 ןוכרכתיד ןונכ י6!ע ןוכרכתוד 6וס ךירכ 9םדוקועכ פני וכר רט6 = *ןומ
 ןימידק ןוכיסד 06:ע סמודקכ ןימודק ןוכיסד ותתד יודו %עוסנע ןוכרכתיו וסקת
 ור עדו )ד ןסכ לכ סדוסי ררמס יסכוכרבי ךודיסחו ביתכד 6תתלד ןיטודק לכמ
 כיתכד ומייסו'6תכרב סוניד 6תכרב 105 ךרכמד 6תכרכ סיס ן9%ו ךרכו ןסתכו שד
 וסופו וטקכו סרותו סתס תעד תעד יסמ"וסיפמ וטקכי רותו תעד ורמי ןטכ יצפס וכ
 וענה סרות דיק ס 6יס טתס סרוק *סרות וסיפמ וטקכייסמו * וסיפמ וטקבי ןוסףע
 "וכס ןורקתסד ןיפנע ןורתכ ןוכיסד פעכס סרותו כתככט סרות סקס םרופירק ל
 6דחול קנועלד ןולמ ןוכיסכ סכווכ) סססכ ועכד סכיכתו * 600 תוסככ ?4ך0פמיכ טמ

 אנמיהמ איער * ךורט:סל סעכ 60 קאש
 6רק< שי יכפ' 5 ךכרבי  (תעמככ ס6> ₪ | ףמא

 60 וס) 67" ןיל6 ןסטט קלתמ סילק 65 7
 60 דני סיליל (רוקמל לירסלורפדיל<ססהק | בותכ סוגת | "(ייסכתו סוגת
 וכל .וסייורתר דוסי וסייורפד 'רוטק 50 ולו ןוותסכ תכ סויסכת 67 (ס וו 6סלויב
 סלעיכר 5 ןיווטכוידמוללדול ומכל ו סיכל = 6רילט טוסט (ייסכת ד וססמנ ןר6
 יכע ןוסכ ןוטיטרל ןסרפע ןסטס כת | = 'ווגקסד )טס פסו סדוסי' 6" לכד
 6ריעמ סוסס ןונכןרקס ןווקסכ ףיסכתס
 .וסמכד וס)כומחר תחימ)ו מיד 6מס פר סכסכ יעכ יכס 6סד וגב ןיריעטד
 ג'ו ימסר ככ [סשיתס סמס ופסד ןוותס יכסבו " ועסרר ירתכ ןירתכ ןוות6 בככ ןלומכ
 סמשד (פורככוס)כ ןרכחתומו ןיפכס רועזמ ןיונגתסד'טו סלכמ זיבגווסיתס 6קיתעד
 ןומעכ (תועמכ סוס לכ סכ0תו -ןפיטג ןוותס כב יודו סורפדכ סכסכ ןווכמ סוסד דח
 "ומ גתומ סוס דכד יויתסכ סותס 'מ!עב (יתופיטח ינססדמ 69כ5 סד וס סוינבתל סוס
 יםרפעמויימגתמו זיכב\ רימטד 'טיתסכ ןיוכמ ןווכמי6מב * סרפתמ עשו ןיוכנ כסכ
 יפסכ < ם)ןוותס ככ יכס לכד חתו * ןימימה ןוותסכ סנכ סיתס עכ:סתופו:ח יגססדומ

 ספמ
, 
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 זמק אשנ

 כד סמותס ןוקותער (סיתעד ןנוכמ 'גורמס ססמדק 6נמוימוז ירתכ ןרמס סמ
 רועוכ ןלולכד ימהרד ןנוכמ 'ט רמסלויבת סכמו *10 סיפכס) וקבתמס סכודד רתפב
 6מע 6כרב! יודו סורפדכ 6נסכ לונכ וסלכו לכד סליתס 6קיתעמ ןוריסנו ןופכ6
 טמותס סרומט קותעמ ןכממתלד'ומהרד סרטבכ ןומלטוס)כ ןוכרכת ד ןקכ תמומו
 סוס 'גויסרק תלת ןינ6 - ךרמטיו לי ךכרכיןסמיתס ןלוכמ ןונת 6 ככ וכס לכו * סנכד
 בלכ ןמסבתוו יסתקווסנע לכו סכסכ ןווכתס 03ככו ןוסיפכקל ןלונכ ןוות6 רכירתד
 ביתכ כ'גכו * ס)כ לולכד ימפרד ןלוכמ ןוות6 ככ ניכקנ יסרק 'ביכסכ ןמיתסד ןוותס
 ןינרל וכס לככ ןימותס כס לככ סכווכנ ועבד רומס*סנמוקוסד סמכ רט לו רומס
 דסכד טמלמ רכמ סדסכר ןירכ6 לר ןכמוס רוס "וענה ןומיתס ןוכמכ רומס
 (ננכת 65 ססל " ןרמ6דכי6רק תות ונסכ 6תכרכ וססכ ןסכרבתמ וסלכו וסככ ןוולת
 רזעפ6 רד סומק סככותו דק סמו יסוו ר רמ5 0כ6ק = "ןוסתתו ןלנע 0תכרביססב
 ירו עוסות סמסכו סד6 רמפקד דוד 6מק סק סמ"ר סכימס סוכ סכום ןוטמס רכ
 :סמסכ וכו 6) םדפרכו לוס קנווממכ לכ תכסט תו סו 56+ סמכ סעסכ קכות 6
 6כווגכ בדס סרטו סכק סרק חו * רמת כ ל סכיפכ לק סנמד ור 'ר סכומס
 ימ6כ ןת סו לגו ותיטרמ [0ב יכסכ ןתסוקכד סרק דמב סנכו סווסכ וס סרו סכוענל
 סד6 כנכו סמסכו טד ורק 6 30רטוו *סד6 60 בת6 765 סמסכ 60 ותוערמ 3
 ןורקס סמסכוכו 6) = + נוענד (כונכ סללוכו סנמז סזר דועו יו עוטות סמסכו
 וסכ תו6 לכד שלו = =6תתלד סמסכו *סנועלד בד * דה סתעסכ ןכרכתוח וסנכו
 תכתשה דע חכתמס 6תתל (תכרב קול ) = ילו עוטות סמסבו סר רסס ל6רמיכ
 "\תכד כט סיבלו בוטכ סולת וכס לכו כתמ תת (ו5 ליעל פכתט דמו * פועל
 טורמכ בורמס סככ לע "ו דוקו ביתכד םיבל + ץר 6 ת6 וכעו ססו סומשס ת0 סנע6
 6כרבתס\ סתס ססל רומס כיתכ ככ סדוסו ר רקס "סמדסכ סולססכלמ לעו
 ל6רשווככל6 ךכ רחסו ס)סתב ןכרכת סכ כותכד סכוענ וי ךכרבו  *ןוסתתו ןיסנע
 ךכחוו )ועל ווכפ ו רסי -סתתל ךראסוו * דקכ וסנכ סכרכ 55 סתכ םסל רוס
 ןכרכתמ סדחכ וסלכ רוס כר "6קתל סולט ךל ספיו * נועל ויכפ ''י סטו" סתתל
 וכ ןכרכתמ ןוות6 בכ סכס סותסו לכתסד סטודק מסד ןפינב ןוותס כב
 רמ6  -ךולסווכפ רי טו כותכַסו ל "פכוד וסכ חכתטס לד ומהר ובימקר ןומו6)
 6תעסכ יסו 'ר רמס סנ6ת | 'לנכ סנוד חכתטו 6לד ןונכ רכעוו נסו ףםי 050 כ
 56 + וולוכ סוורס 6תכוכסד סוממסיכ 0לכתס6) מעל סיל רוסס יודו סורכ סנסכיל
 ןוסויחכ ופו סד6סונפרו 6) יכ ביתכ ססד וסנ תפכ 5 סמ סקס ספד ןויכ יכס וס קחי
 ועכו וודוד ןפבכ6כ סזימר סטודק טד סוסח )ל -ן6מק ןוטתקומכ כ3ס ןפמק 5
 ןינכ יכטכד וסוודוב 6כתכס) ןסעכ 63 (תנוכמ ן6נמק לנד גטסו 63073 םכ רכ
 יודו םורפ סנסכד תפמ (יססכ 0נ6ת = * 6קנוכסיכנ) ןפפונס סע ןוקכתשו נד
 6תעמ סיססד עדבולו 6תמוסכ וליחדב כתימל סה ןוכורכ ןוסתתו ןיסנע ןוכרבתמו
 6ויותס ילותסד 6תעס 6וסו יוס)ככ מיד תילו ןוקלפ וסנככ קכתמ5 6תוער ןדיע
 ופרק תלתינטכ ןועמט ר רעס * סנכב לנס פכתמו ןיפכ6 רועוכ ןיקיתעד סקותע

 ןוסיטיר
4 



 אשנ

 6ריתעת כרכתסלג מילס תוכמוסמ ס(זחסמ וסנכ ססיר6י ךכרבילני לוו לויןוסיטיר
 6)וענ רו ךכרבי כ'גכו נכד 'קיתעמ ןיפכס ריעו 6כרבתס) לוו לוו לוו ךורט5(ד.ןסמ
 וקול סינולסכ רענמד ן60160 שלד סומק כס ומתו - וסל ןכו 6תתל כס ךרשמוו
 סוממ 606 "וכו ךפס ותומולסו ךלס יכס עטר 6מונו וסוודו יסבפ יכסכד 0תעשכ
 סול ךפסתס סירעככ סותופכ יעבוד ןסמו וסלכ ןימלעב ומחר וקכתשס (תעס סיססד

 * ומחר סכול |
 ומטו ביתכר סזכ וכקתו סרוסי רס -ימס תסומסו וסמ ייטס תס ומשו

 ןורתכ ןוסתכרככ סכקתס5 *ו6סמ לעו ותדוכע לע סוס שס סתוס :
 ףכקת6) ןוסכ ןועטו כד 6ועכד יו קדכ 6560 006מטד ןירתכו סכועומ מועיל
 ןפסנ = סכרכפוכ0ו בותכ סמ וכס ןודבעווסו -ןוסתתו ןוססע ןוכרכתיד ןוגכ 6לכ
 6מעל ןיכרכו ןומוס - -ךוכרכמ סכרבסו כותכו "ךורכ ךוכרבמו כותכד וכסכ ן
 לד ןסכ לכ 0מףת * ורכוו וס ורמסו כיפכ כו ומשו בותכ ךכופל\ * וסל ךרכס 001
 סונ₪5 )ד דעו יודו סורפו סקד ןסכ דחכ סוס סדכועו -וודי םורפו 05 מע סינ ןימקר
 ךירכויודו ורפו רח טקנ ףתוכוכתכ ךורכ ד סוממ טק | :ימרגד 6)ת ריכעתס
 ומסר 03 ןעוס 6ענ סיפר 65 וסל ןסכ לכ כ( | * 0מע טוסט ןקתת(ו
 636ךרוכוירות 50 ךרוכי סוס ןוע כוט ביתכד (מע3 סכרבל יודו סורפו ל ספ
 רסמת6ל (תעסכ סענכד עזה 6וססכ ביתכ סמ ססר) 6כ קסנ+ר6 6כ6ת * ךרכו
 וולמ ונת סוסו ףתכרכ סייקתי לד ןיבכ מיכ סכיעב סנממ סוס 3רמול 6כרכ) סוג
 יכטס סוסד סוססמרועב וככו6מ רועבוכב סענב 060 כיתכד %םיכ סכוע סוסֶסב
 נד ןיגכ וסווכמ 6כוט סניע םותסד ןיעס סותס רכנס ס(כ) 005 וככ לכמ רותו וס)
 ןקכסלד 5 ) (ועוקפ חכ טד ידו לוס יכס סדוסי \ 6 * ףתכרכ סייקתו 6 ןוכרכתו
 (כם (מוכמס ברד (קכרכו סכרכל ןינכ ךומוע קמ ביקכד סכרכל (ניעד (?סיקפ
 ןוכרבתי 037 ןוגכ ןיטס סות כיקכ עטר ףוססכו :ךלעיוכוע חפו סכק רמז יכס
 6כיעכ ךרכמ סלדו סיוקתס סיתכרכ סכט (כועב ךורכד ףכסכ כנכ קני 300 * ודו
 סיכמ ועבת 50 רמומכ ויתומעטמל וסתת 50נןועער ספל ת6 סח!ת 56 כיתכ כט
 עוממל :רגו סעלכ 50 עומשל ךורלס וו סכ0 69 כופכ חתוסוו ר מס" ללכ (תכרב
 סותססוסד סוסמ 636 סעלב 50 וסע ככ דיכע )ב 0סד סול ועכמ קלכ 56 סעל356-
 ךכיע סיתס תס עמל סענכל סכק 3 יפו ר6 כ6ת ")רמו ןוכרכתי (3ד ןיגכ וומוע-

 לטס ןפכרכל וסל ךפסו מותד ןיממ לכו ומיע חקפס 0מ6 *  וככ ןוכרכתי 03ד ןוגכ |
 ךרובי (וס ןוע כוט כיתכ דעו = * לגו ךכס6יכ סכרכל סנקט ת6 ךל ךידל0 *יךופסיפ

 סומלקס יפדקמ ויל)ל סמ כותכד ףכמוקופד סמכ ומקלע וסמ לד5 וקסמומ ןתכ וכ
 שימת = +לד3 מסלע ןתב וכ כ'גכו סומו ןופכ וידלס סכ סיטרקס ימד קל עמ שמ = ובו
 רע6 ןכומתד 5סרטיד ןוסיכינכ 050 וכרבתול 65 סער 5 ומ 36רפו ןוכוכת סכ
 רע סנעמ לט סלטורוכ ססכו 65ס סכקס עכטכ וסוי "ל רט ונח כ רמס סדוסווכר
 כזו לכ לונכ + רגעכ סכ0 סנו סורק ךברכ רחלכט סטנט סנטורוכ 56רסו וסככוש
 0תפ6 0 וכקת6 03 ןומוקת כו נתשפ 65 (כוענר 9 ףתונגכ לכס כיכסד

 טס |



 חמק אשנ
 (כומק 60 6 כר רכסריו 'ר סוכ עגפ * דולכ לוו6 סוס לכ "כ - סרסת 6טודק ₪
 טפרדכ סעדכ) ָךִס 6סרתכ 0טסרכו לוו יעכ סתכוכסיכס וקקדןט זו סתכיכס מס

 :6נת ןווטמוכ * לגנ וו רס 36 סכעכו וכ ורמסו םוכר סומע וכלסו כותכו י 6 ת6 תערל
 .םמוו לכ ןומעט ןות לד תיונעמ ינמ ןוכופמ ףלומכ\ ךרתכ ךסמל כועכ סכלו * לבו סרות
 :ססרכסנ סכטק סכקוס סקלכוכ סכמהונ 'ווכ ןומקסו כיתכד סמ * סטידק ₪
 פס = >יסבלכ טכמותס 03ו ססרכ0נ סכמק סכקד סכעממ 0כ6)- סכקל בסרכ6ו6
 :נסלו סרב סכממיו 000ותכ 3 בוטקממ סכטקיו כ * ונס יכס לו סכמיקו 6 יכס
 305 = +ךלס תוכוכנטב6מ 05 סכ כ 30 סכוקס ותו 6כוו\ כותכ סינתד * כס סכטה
 -ךולנמ ססרכס דילומ וכוס סרכס - סנימה (כסו ימח תס "ומס עדבמל רו 6 סוסס

 סזרוטע 6רתכ סוס סכו6מ ךערו סוסו סכ 0רק6 0קרקכ ולדתסס ס6נסל) ןסכמ |
 ךערו סוסי סכ כו יסכמ ןורעתש ןימודד רתכ סוסו סיממ עדבמ) 6כלמד סטודק
 סוטמ סוכ סקבדת0נו סימס עדכמכו סנכתמסכ םסרכל ידק תעס סיססכ םממ
 סוסד 120 סרתכ 0וסס) ססרכס סכמקסיִכִמ ןורעתמ ןינולד עלו סככ רטבתסל
 "ב רח ס -ימחר סלב סרתכ סוססל סכמקין למ סכטמונ דססוקקר וס ו5סכ ניל
 .עדוד ב26 ססרכסו סכמ ןורעתמ ןוכודו קל3ירקתסו 6וס ס6רומע ססרתכ סכ קנו
 6וסד ןיגכ סכמ ןירעתמ 05 ןומידד סקדכ סכטה סוס קדכ יססמ סכמ ןירעתמ ןיכודד
 ץרפכו סיממכ לכוכ לכ לככ ססרב6תס ךרכ 'ו\ כיתכד ופמ 636 רסות "ומקר
 ןוכרכתול ןיגכ סכסכד סדי לע סכיסס ךרכתמ !6רמוד וסיוכונכד וכרכת סכ בותכו
 לו ךורכ וגו ןווממ"וי ךכרכו בותכ תפד סכמזלו 6לכב ףתכרב חכתוו תל לקרמי

 | * םנסורו ןכופ ןוונמ |
 וסןכ < ספוחל סנכ ססכככמ סויכ יסוו כ סכסת * לגו סממ תלכ םוכ = מו
 רט :ססככב ססמד יודילעד דמלמ 050 -סממ תנכ םויכ כמוס 1
 30 6כ) סט לוכו סל ביתכסו טתכורל תלויע סנד תככעתס 0תסס דעיכו סדוסו בר
 מ תלכ סטמ תלכסווכ וסי) ." סרוקכ רקו עו סדקומ ןוס קה * וגו עמ 6
 רפפמ סעמכ 050 * לנויכט תיכמ סורמכ תינע'יתכר יסמ שר 00 ןכונתד "ודו ססת
 רותסליפכת עלטר סכק ימס לסכומ רמל רסס עוטדו ךולגר לעמ ךינעכ לט ס5ק וכ
 ןסמכ 056 חכתסס ףתכרב תילו סתולךרבוו 0סרכ סכקנו רכז כותכ 00 "076
 סיכרו סורפ סממ סויק 00 36" סיתתלמ מרפתסל תרחס תו סכקוכו רכד ווד
 תו לערסס ' סומע סריודל חתכוכט תוחי סוכינכו תכיכסכ כסבתוד סכיעכ 006 תשס
 סדסכ + טדסכ תוכנו תחל *ךמע תכיסכתסד ףתכוכס יכט יסמווכט תיבט סור
 6כסכתסד סמוו 6וסס ףתכוכט ,תתחכד ףמוובו * סלעמל .עודוס םדסכ 050 כותכ 05

 ביתכ טרסוס ופכסכ וופכסד עסוסיב) ישמע ססמ תככ = ממ תלכ דס תקכ ססמלב |
 נו ףכ לכ סתכוכט סימע תבוסכתס 03 607 ןעידי ןוכמוב 036 טרפתס 637 ךלעכ לס
 'לסכ תונקמ "יסדו סט תלכ סכס 330 *ס5ר6 ויככלע עסוסו לפיו ביתכד סול וזחתש
 קלע יככרסס לכ לע סורקוב ועכ סור6מד ססמד סוקנוק סקכו * כותכ תכתמ
 וככמת6ד 6ועלק ןיעוו לוסיב6  *סוו)וסמ  יסוו,דק6 ףיפכ סמל ?"י  רמאיג

 6כרכתנ



 ךתולעחכ
 %ע 6תכרככ ךכקתלו ןקתת6 דפ לכו ףסרעתמה ןומוזת רסורת ןוכי6כ לכרכ3
 ו5פסו ס('תת ולופסוסלועלד 0חברמ ןיבכ ןיכרכתמ וסנכ 0 * (תתנד ןולסד יודצ
 ןופיטכ רסירת ןי36 וכורק6 05 0:25( ןועממ ר רמס 6ונד - ןכרכתוו סכועס .תומ

 יסתו)ל) סו6וטכ רמע סימס כיתכל פוטו יסיטכ רסורת יס סקול 6 לע ליכו
 סמ לכו סול דס6 סיסכ ככ = > וס)כל (תוכטלוט וכוסכ ל6רפול ןי36 וכולק6למ
 סו טט סוקותע * סיטס סי50 * ןוסנכ ןוכרבתוד ןיגכ וכירק6 6:וענד סכוונכ ובירק6ד
 * רות 6 סו וגו כסז סרמע"פ ףכ \סרוכג רטסכד ס9 כוכס סורוכג סימס כיתכד סב
 סכפ כיתכ וסוי'עו ןוסתונכ תויכו ןפכרכ וסילע קורע סכקד 6וקידנל ןוסקנוק סכ

 ו( ןמשו ןמססלוע3 יוךולכ = גוסתנפת ת0 סוכ 6ל\ רערעס תלפת 30

 ךתולעחב תשרפ |
 = ת6 ךתונעסבוי9ס תרצו ןרס656רכד ירת(! סמ 50 לו םיישג

 ירגו ש םתמ (כוי ןתפכ (וסנ תתפ סדוסו כ" וגו קורטס
 תורו ןוסל כסיו ןוסכ וערתס ס5קד ?5רפוד ןוסיקלוק ססכז

 נ:על ןיומו +ןלע :0ס) ןווק = ( עיריפ'ס )  שכרכ רוח6 וכד וופר (כלו6 טופקד
 ףכו .(ץיוקכ רופפ ('פ)  ןווח סול יס סכ דופ0ו (תורנ6כ !רתטסר ן6מ לכד יתד
 פכו ןיוק יסד ןיגכ ןויחמ םרתתמ וג6כ +תירו6 םרפת(ו 6תורוסד ו! קוכסל |
 דיפ ויפל סכנוס חת = "וגו ךרשל יסת תו6פר כיתכו" ונ\סס סוימיכ רסס ןוזק ומ
 %פונכ טטתתףו 6שירמ ור6₪ סינוד סרוסכו 05כ5 רוסכ6ד ( שמם סוסו 6תתל סליעמ
 * לוימ דפו ףכוע: ד סורד) דחו ןופכל דס ןדיח6 ןורטס ןירת רטימ סר0כ (סלו6ד
 ףוקת6 סכנו(ה ( (פומ 6 6פוב 6וססמ רע סר סמכ ריס פשר 0ז עטכ ןומ)
 וסו = * ולוסככ לנכ תו 06 ריסכ סיפקותמו * סיפקוקכ רוסכ6ו סיעוד (עור3
 ן'.ותכקפ סויכ ומס ו סרטעס סרטע וסו( 67 ותפס ןסיפ [6מ קפסמ וי |תסכ
 ,105ומ מטס סנ קמ סורתכ6ד 6רקכ 6לכ 6רוסכ וסלכד 6םיר וסו0 67 ותפסמ וו
 | (טרע0) ןקופכ דכ םממ ןתפכ קופכ ןידכוסוממס ס:קע ורק6ד 6)כד +וריפ 7
 = .(טוו ןתפכ סוסו (כווניססכ "= ס3 65כןפו וועורד םירפו וופפכר 6תומוחר סיתפכל
 רנת6 ןופנ רטס בירק כרעעד ןווכ סרעמ וכב טטפת(ו +שממ 016 * שכח
 16מ כיתכד רחתסד ספכ טורת%ב סוג גיווו כרעמ) סורקו ףתומלקב סינכקכ
 = .רוכבכ םוש ןולכ* ומקכחת ומימיו םיעכר (כומו וסיסד סורל רטס רתכ)ו יספר תפת
 ןויע ןמו:וס ןומ6 ורכס ת6 ךפו'עסכ ףת = * סומקו שנ 8רסוס 600003 קר6 [ורל
 ךונפ רו6כ לו סעורת ועדווסעס ור * תפ 620 'ר " <0יש ןט 6דחכ ןּורוסכ וסנכל
 פולק 0-0 כסיספקל 26רשי ןוכיס ןופכו חת כ סנטקו6 6רקיפס -ןוכ)שי

 ול יס



 שמק | .ףת לעהב |
 ותסל לע וסל וכומל 6תורוסר ידוספ רטוענו סוכ 9קכדזת%מ וופר ומ ףינוסו
 6רח6 סתוטרמ ןו) קופ6 ןידכ 0סד .סורטממ 36רמי וקפכל 6תעפכ וס) כורקו
 ומתו 6נד 6נכק ןורופ וככ ל6רטו מכ ןורק6 ןידכו סומטכ 670065 ןו) קנס
 ןו6וע לע וטולסד לכ לע קונפד סועמכ סדחסל ןונ קילכנ 6רק6 תוסר תוחת
 *ס6\ע ספודקד (כווגכ לסרטו ירוכב ימכ ןול רק ןוספד ףתומוחר ונטו ןיסתתו
 6 קפל ןיבכ ןיסתתו ןיסלער ןוריסלו ןיריטק רטו 0תתו 6ניעלד רוככ לכ לטק דעו
 6כסכסנ עדו וסוס 6סד דועו >וסו6 ל ףרפ 6 ך6מ 05 ספ 6עכ 00דע) ו
 (קת יסודוכ 606 0רחס 6חילטד 6תוסרכ ןומו60לו ןורוס6 ורטמלו כ עדכמלו
 ומרד (תעזכ רמת(ד סוכ ירוככ ןוסוס לכ 6)טק) סכק (עכד ולי פוססכ ון
 ןורמזמ רס6 תרופ לסד 6וס ןלע וסל ןוכ רמס טוט 6רמזל ןורמזמ ות (ונפ
 ןימקוכ רכע ןודכ סכקנ ןופמ חור רעתס ווג גולפת6ד 9תעסב סערסכ ומכ
 ןודכו ( סר לוקכ 0330 ןיכטפו ןירטוט 55וסיו 55 ) סר לוקכ 6תרוס ןודכע ל0רסוו
 ןוסולקל ןוסל ןותייכ ווסט וסנכ ןוירסמ לכו סלע ןיכסנמו 6לכמ ןורוס וככ ןו5 רכע
 ת5תכ ןוסיתכ) ומיפר סחספד קדמו מד .6וססמ ורזנת6ד רתכ *3סרטוד
 6מודק 6מיזר וסוד ןיגכ סומקופ 6ס טמ  "תוזוזקס יתס לעו <וקפמס לע ןומוסר
 וסוונע םוגק 6חתפ סוסס לע סומר סוסד 6מד 6וסס יעחו קופכ וסו6 דכ סלכתמו
 'וטקו ות6 סכק 16 סנכתס0מ תיס כס + וגו תתפס לעוו חספו דטס 5רטוד
 :* סו ועכמ תוחמו 60) תיחסמס ןתו 65ו וסמ 6006 0ל6 69ו סורכקד (ער0כ
 יכס סכוד וכ (וססו וכוד תוכו סוס "ו *רוככ לכ סכס'וו) כיתכר 6וס וכס 6
 יכב לע 6ד סכוונכ סר 6כותס69 ןינכ 6דכוע ס6זק6כ ועב 0לככד ן6כמ ' סכתש6
 ז6ר ןובכ 50 ךירטכס )ד 6סמזבו 6דכועב 160 לכממ סכתס6 037 ןינכ 6סכרמ
 ןכיעכ %רשיד וסינע ןומויק 6סוכ +ספולד ןוסוכ6מו סכודד 6עני ןסי6ד סנמס
 סקכ) רמת6 סטו 6כמוקוסד סמכ 6טפכו ספורכ סלוס65 ןכיעכו ןיתועכו ןונמ
 (כודו יממר סלק סוססכ יקופו ןכ6) לרסס רפוס סרעתסלו רפומ ססזמ6) רפופכ
 6רחכ סננכ וסוסד 69ק קיפס ס6)ע רפוט סוסד סמכ תוסו 6קדכ )כ דחכ
 ףכו ספ ו6סכ ןוטלשו ה 6נודד ןוסיר6מ 6רכתלו ןכונז6ק ומסר 6רעת0)ו
 .ומפ רוסכ ןודכ 6םיב ופסמו סיב יס ןירסכ ןוסלע ןימונוב וסלכ ןורעתמ ומחר
 סוסו תת ןומונוכ ק)ר65 ןווכת5 סכר סססכד 6תעטכ יזח 0ת = :סווק ךנמ
 ודזגו סדסכ סלכ רטקתסו ןורסכ ןוסנע ןוכיבוכ ןודכ'תעס סוססכ וטסוכ תרטק כירק
 * תורכס ת5 ךתולפסכ דעו כ חמו תרטקו ןמט רסס ןימלע וסנככ קכתשס תוודחו
 ווסד דע ודרקיירוט ןומו6כ ועגפ 6סרוסכ ונז5 ונס קקנו'רו יפרו רוע6 יבר
 יפרכ ןלסדו ןכוטסווסו יסמר ורוט ןומול ימחו רזעל6 'ר יוכיפ ףקו ונו6 ,
 כס 6תלת ןכלד ןווכ 556 6כ)ופד סוס 65 כס 636 156 סוורכח ןוכוסל רע
 ןגסנע ןיזר תיס סלמו סמ !ככד 6תורוסר ונמ ןוכובמ סקכ ןול 56" סכתסס 69 ?כוד
 )ככ סיסס רכד )כ 6תירופד ןניכמ רסו!תכ ןכוכתו + ורק6 ס6)ע ככ 6תורוסו
 וכו67 תורו 60ר סנו וכ \ככ !ע -מ35 636 סנו ומנע לע 735 0 33כסןמ 6כוו
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 ךתולע הב
 6 יסדו סלוחל) רופס 6וטס לע ות6 6 ענעכ רופב דח סנמ קפנד 195 ב
 שוטה וס 6תורוסד רופס סוססד ןיגכ סנו ופכ לכס לע דמל) 690 (כו נקכע לפ ד
 ספז9) 6% דבנכ קפכ סומרג לע סקז63 16ל'תורוטד ללכמ 'רפמ סוטד ג96 דכופ
 סעכסב ועובטס םדקב סכתס םכתו ותכד ןיגכ קככ 6תירו6ד ס6לע )לכ סוס 'ע
 רופסכ ותסו ככ 6תירוסד 69לכמ 0רקיפס- יסדו" טרר6 ורס לע טדמל סוו רפע
 לע דמ3) 006 *  ורטומ דס רתסכ 6סד ו6סכו0 ססכ ירשו ןל קפכ6 וסמ 6 על

 * טוטקד 6תורו6 ס6נע סתורוס וסל כיסיתפד 30רסו ןוכי6 ןוסכונ "כו ולכ 5526 =
 * סיקור קפית יתסק דכלכ רופס סוסס וע ס61002 תורופד %רופס 6וטסד מסד ן6מו
 ספנע 6מודק (תירופ וסדו 656 טוטקד תורו סלע תורו סוס פל יכס ד
 6טוודסד סנט ועתמלל וס סינוד בקו 163 כ ך)מ וזס 9ת -טוטקד 6תירו6 יסו6
 "תכזל ןוטודק ןילמ סול ווס 6 סכק ססכע 6כלמד ךתעדכ קינם יסו סול כתכו) 5
 ןונמ .* וטעד ןולמ ןונכ ןוטוודסד ןו)מלכ םוככ וסוסד 630 סתירו6 וקוינמ ךכפמלו
 ןופמ * קנכד ןינמ" סענבד ןוממ .*ןותסד ןוממ ."כקעוד ןונמ = -ןכנד ןונמ  ןרגסד
 < 1606וכסי6 + 6תירוס ןסיוכמ דוכעו ןוכותכד ןורופס רסשלכ וסל טימכו 'ורמזד
 סרב וו תונמ יסורסו'ו\ודוקפ 'סכמ(מ וו תודע * סמימת וו תרות * תמ6 תרות רקס
 %6 * סתירוסדולמ ןומוס ןולסו - ברזפמ) כסזמ סודמחכס כותכו * סרוסט ו: ת6רו
 ן\סלע ןיכרה 6 ןונמ'סזחס3 חיית סלעו סנמ לכו" סמוקת סרות ורק'ו תקרות יסדו
 5ע ספוח63 606 ות6 6ק דכלכ סימרב ?ע 06106503 רופס סוססד 39 0!ססד
 ןכמ לכ ךכ סרק י6ס * לגו סכתס חכתו וזח סת * סכמוקו6ד סטכ ותסק 5)6כ סוסש
 ןוורט ןוכודנ ימנע לע לת סכודד 0תעמב ( רטקס ו וסופ:ךכ 60ק 60 (ם ) כר
 סיכ ומופרתס ןומוטר סוכ סוסרוכ סוססכ מגע ןדמנ (מודד סיסרוכ לע ביתו סכוו
 וזכבת 6 ןולת וסיתפד ןירופס וסנכ-סכלמד סתמקס וגכ סיוגכ ןוזוכב.ןוקותפ סקכ
 טדחכ ₪36 לורמ לו ןקת65 6ווסרוכ פסו כלל ןמ סלט ימכת6 05 ךכ ןובכו
 6וסס ומ ןורכע וסנכ סוכ ןדקפת6 67לע ככ לכד מו כולה סמוי וסופד יעובטס
 5 מנעה סכוד וסי6ד וסדניעוכטס םדחכ יעובסס םדסב סכתס חכתו דעו יסווסרכ
 ןומולס וסנכו 9ינ סכבוד ןוסיר5מ ןוכודד ןוסורסמ סויסרוכ יכמס ןו56 טררס ירס
 סמוו וססכ ורעת6 ןוסורתור6מ סמכו- סלק ומ 6מוו קוססכ ( ןיקיכס וסנכל 6 )

 סמוי וססכ סתונכ ןפלכמ ל6רמוו * 6מלפר ףכודכ סויסרכ 6וסס תופת ימווס וסנכו
 לכו -ומחרל סכיד פסו וסיומע סויק סכקו רפוטב ןיעקתו סימס ןככתתמו ןסעבו
 6מנו'וססכ סכיעב סד לעו סעורת ועדוו סעס ורטס ירמסו םקווכ ןיחתפיסתתו יסלע
 בותכ דעו ףתמכסב סנט דוכעו סעורתכ ₪יכ ןווכיו סכטד רקע עדוד עהתד סוססד
 6מוו סוסס לכולז6 + רמת6 סו סעורת יעמומ ביתכ 5)ו סעורת ועדוי סעסורטס
 וע רזע96ר6 * סנוגכ סע 6תרעמ דקוקכסלו רפת דק) וקולס סינג שטר דכ
 .6תרעה 6מחו יסוי וכר 5סע+ ןקתתמ רותו וסיסד רתס חכתססו0 6תרעמ וג דח-
 ומ 30 תורכס תל ךתונעסב רמ6 סוסד 65ק דק עמס סיכ לברטד סרוסכו 0רח6
 63 מ6ו 6רוסכ לסרטו תסככ לסכ כס > תורגס תעכמ רוסו סרוכקס מכ

 סרטעְתמ
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 ק = ךתולעהב |
 ןימוכטוט ןיחרפ ןיווקד ןוריספוט .ןורת .סב ןורסכ סכמ ןומובוכ וסנכו (רטעתופ
 וכבל (ת ודסו יםוויכר עמס *ססתתל ןמתמו סע וכבפ ןירטק וסנכ ( ןובסכס 6 )
 וע + ןוסככ ןל 6טסרת6כ סמנו וס ן ן סידק6 סכקד לופוכ רוענ6 ר 6 רוע <
 ךדסמ רזי סט רזעלס 75 = * סתורוסכ ןסענ ווסד %טכ ימכ ןירתמס ול9ע+ץווכ =
 וכר למס וסנכ ודפו ןו36 וכתוו ןונס ומס  "ןויסחו ךופנכ לכב 076 ימכו סוד 0
 (תסס סדרתפכ סכק ל דכע דסמ וכ) 6כפכמ6ד .סודל0 ךדפמ רקו סמר

 :רמ6 יסוווכר * ןוכוכוכ ןקומדס = |
 ?לחכ (6סל7 6תוקלדסכ ממ ךתונעסכ | *תורכס תס ךתולעהב

 6רוטק ןומושד ןינחפופ ןורת ססכר 6רי !ע דיבעתס
 ונע ריטקסו ביתכו = *כל חפטו תרטקו ןומס כיתכדכ תרטקו מס ןוכוס 6מו דס
 כס סכס '6מ * סכריטקו סיכרעס ןוכ תורכס תס ןרס( תונפסכו ביתכו *'ובו ןרס6
 וכוטסכ רמס 'סוו'ר * סכמ דק 6לכ סדוסו 'ר רמ0ס "ו!עסכו סתס כמ י6מו וכוטסב
 ובר * סיכומ סוסכו ס) סעכטכו דכ 0רזחינור סיכוט *ןוומ ךודול סוכוט וכ ףלכ
 ןייקסת6ד .סמזכ 6סד תונטסכו דוחפת סתממ כל בוטו 6דכ פח סכטס רוס סדוסו
 ודקו וסלככ יפכתסמ ( ץפתתו ןופ'ע 60 ) ןכרכו ןוומע ןודכ ןיפקמד ויקסע ןוונרתסנ
 (רוסכ 5לכל פעותסל 6ס-) ךוסכ 697 (יקומעד 6תעשב רח ס 600%ר * תונפסכו * כב
 תונעסכ בותכ ןודכ סנכ ס5קס65 רטומ פר לכ ( ריסכ 6ס) דובכ ספחכו סנתכַכ ןריסב
 יכקסד 6)כד סקימעד סללע רטסמותסד תונעסכ יזקפב )כד 5סמועמ 6סד ןוגכ
 * ןימלפ וסלכב וחכתסמ ןסכרכו (כרכת6 56רזג תסככ ןודכו סלק דפ 0לכו סכטסמ
 * וכו תוב "סימנוע ךתכט>ןוכמ ךל לוכז תוב ותוככ סככ כיפכ תתפ פנו  יבר
 לוכז תוכירקס ןידכ וסכ 6טלסו * כמ יוגב לכ ףסדוכ ודקפתס דכ ידו לוכז תוב
 ירקפושסו ככ סרדספו ןפכרב 60כקל םכטס פד סל לוכז ורק סד תו דפ עיקרו
 ופתתס סר לק ךנס6כ רכטטונ ךתככ ןלוכז ףמט במס ןופכזלו תכ חת" לוכז תוב
 סוקנוסכ -675 סקנוק כוסו פדו תירוסכ יענו מותו 6דו סברק פבלו קיפכ 67 סדחכ

 סומקוסו ןמתמ קופכ תלכת 6סד ןובכ וזפת6יכסו תרככ סו ירק6 וכו למי ןולכזד
 תלכת 6ליעל תלכת * 6תתל תרככ .סי 0לועל תרככ .סו ס!ועלד סכווןכ 6קתל ד
 בותכר לוס וכסד ןפכמו *6כרק'חבל קפימנ ןככו תורי דעו רח רתסכ לכו תת
 רכסמונ  וקכוורמו עפס יכ טמיסרו קדכ ופכז * קדכ ופכו וקכזי סט לרקו רס סייע
 6כרבתנ דחכ ופתתסס 6ד לעו יסדו'תורופד נוק ןומכזל כיסו 6תורופכ סוקנומ
 6תורוסד תנספס רמס כר * סלכד תכרכ סיס (תורוסד 6תכרכד רכמטימ ןנוכז
 %תורו6 (רגל כוסו סלע'תס לס 0פ ) רג6 יסי ס%תותמ 6ד (נרד) )0 יכסי6ד)
 ןעדומתט6ד ןכמ) תנכת ןיכ ריכוסמ ןכוכת דל ונכתל סרוק ןיססס וכ ס) ןוסחסו
 ןיכרק לכ דפו  -רכעתס סתלכתו ףמלענ ות סרוופו רקכ ורק ןידכ (סד וכווב
 סורכ סולט סורפס רפכ | * (ממוקו5 .6סו ןכמתס סר סדיכ סכלמ ומיוו לכו סכלמד
 * ס ודונולד 6מ0) 650 6ד סירס סורפפ 36רפו תסככ 67 ר5כ 'סעס וכודכ
 ןיגכ .* וגו ססרכס וד96 סע ופס%כסיץע יבירכ כותכר ןסכ0ןי56 סעס יכידכ סורס
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 ךתולעהב
 >.לטכ וסס דכ ןכורמ 6 רעו יסינע סיד ןקודכ וכמו דח גרר יע ןוסכמ 6כרכ תג
 6כווזמ כיפכ קקכורקעטכ"רשכ ורקס: סו ירק רסכ ירקפו * 6לטכ ןסכ6ד עויסכ
 סורמד רסכ *קפכוד רסכ רקס ןודכ ספ נמו סדר רתכ כמ ותו מר רשפמ
 סכבפ ןונ[6 ןונפסד סי ירק6 ןידכ 0367 ס6)ע רסכמ 0רסנתס דכ סי סומקנ6 0
 שתוננכ לטו תסככ סתנגד סמנו למ וכו סיסו סוס 6 סוכלוס סינחכס לכ כ
 ידלס"תכ דעו * ןכידכ 6ד ץכינ ברחו רסכו -ללרטו תסככ ד סו כמ סומ ונ\6 בותכ
 ןומחכו 'ירסכ מי לכ םומכ 6וסו סווגב לויעד 6ריקיו ס0)ע רסכ סוס 6וסד וגו דכ6
 ןדעמ קיפכו דינכד .ןימנעל יועומ ןיססכ 63ד סמודק רסכ וססד ודיגכמ ןודגכד
 ןכרכ ןיתריו וכזת6 וסנכ ןומ!ע ןותרו ןמתמו 6סעבס ילמוסוובכ לווע סוסו סקנש
 תל 56רםיו ןכרכתס וסנכ ןיקלע לסרטו תסככ סכרכתסד תעסב חת = * סלככ
 רומתסד סמכ 55רסיד וסוולע סכג6 6וסד ססמוקו6 6ס) סכוגכ ןכרכתמו ןוקכו
 6כמיקו6 6סו לרטי תסככ 67 סוד90ס ך62ע-ג) ךנוסס סולל6ס ךסנמ עסוו כותכד
 ןוגכו וחכתשק )כ סכב) ןיחכתשמ ןוכוס דכו " סנטכ ןסכסד סעווככ 6תעס (וססל
 6רק דפ סכמוקופד סקכ 9תסכס ןוסכ לולכד 6מודק 6עסוסרק ןימסכ רסמת6ךכ
 ןינכ 6רדפכ ד ''גו ךלוסס יד6 ך690 עסיו פרדסכ דחו 'ערפמ3 דס) * סרדסכ

 י ד סכונכ 6רדסכ 6ד לעו 6רטסמ ותסד ןוכוס לכנ 6כס תכתטס ססר7
 יעכנרעב דקל קוב קוו וס פכ רדסכ עסיו קוספ בוקכ יכסנע ןלכ סי גטס רמא

 | * .ןופפס סו סע
 וסנכ ןוותס ןו36ו5סרמו תסככל ס) רטעסנ וורטעב ססרכס רטעת6 = אכה

 סרוט סלולכנ ודסמ '"\ סנו סעוו כותכד סממוכ ךסומל רמו סרסכ
 כ דכ ?וומוכ סוס 60כ וסוימלטמב ןונטכ ותמיס עסו\ בותכ 6ד לעו יושע
 תסככ יכל סכירכ פכתט0)ןוותס ןורתו ןועכטכ וסיסד סרק 76 6ד) מממ
 ףוכקלו ןופ6 לכק) 36רמי סנו ןוכו סורכמ סכחמ ןוכ סכוו כותכ לד לעו ל9רמו
 סכופמו = ונס (סבע קק:וד כותר מני סוס יכסד ךמתסו ןכעס יס) > ןוש
 רמומ .םרסכ 6ל\ למיקע חרב ערפמ) ןוותסד רודס ךכ ןינכ) לנס סוכל

 0 יסד (סוונכ .
 * וסלט סו סע עבוכמב רסס תיכב .תוסו ו6 )כ ערפמב סכוו קוספ כוככיתסנ* = ןאב
 חנו 36עד ןויכד ךטססו ןכעס וסיו כותכד ערפקנ וסלכ ןותססד | לעו

 םסרכסד 6רטסמ ות6ד ןומיס סו ל סז בותכ סז 30 סז כרק 6) יומידכ
 ת6 רסוו 6לכ ןקחנוכ ףקכדת6 רסכילסד ןיגכ ןינכו 5 9סד 6רכ 6ד וכירק 5
 . וכו נו סז 56 סז ברק סל קפנוכ (+פקת60+מ ) רכחת6 (וינמת0 דכד סנונס
 ןודכ (תיע:מ סכ סו יב 6סנ קחביל :טכוססרכ(כ רכסת() כקעי 0תסד דע כר
 6תסכסד רתסכ ןכממתו '59רסי וכוותססו 6דכ סדו סדכ סד חתוכמיסמ רטקת(
 ןטרפתו ןיכרחס ןירטסל קינס 6ד 6קמ דעו וסווכב ופכתטמ 6ווקודכ רלס וקכת6
 ריכעת6 סוכ רטקתסו קסניד "טסמ 10כ יס רסכ לכ דח 'סר 03 ןיקפכ וס)כד בע
 6ליעל לוטכ ופיקתב (זגורו ףעזכ ןיתחמו ןיקינס ןופיקת ןוטבנגו יפיקת כר ףעו

 קיל



 אנק ךתולעהב
 טז 50 סז ופוקתו (תעופו ספעוו סזגור וגמו סנכקל פס ססרכל ףתתל תוחכו וול
 סטמ טונ רסס (עו ילגכב רכתו ךיפינ 6זגור ךוכטו כקעו 9תסד דע ןוברק תו ווס 3
 .ף'קת סוע סודק םורכ מ * גוסוע סודק חורכ סוס 0 "ו ךלנו) סיס לע ודו 6
 וניגפתלו ןווגור ופופ 6מו קורס סועס ועכווסכרפ) סוס תי סמיו * ובנר רכתפ
 5 6רטפלו ד 6רטס) סועס ועקכינדרסס כקעול 6רטסלו ססרכ0ד רטסכ סו
 ו יתוסו 9קדכ רסומ חבסכ וסנכ ןוות6 6ד נעו ,
 *ןוספס סו סע עבורטב דס5 תוכב תוסו תו6 לכ רדסכ טוו קוספ .כותכ סוס ןאכ

 סורטסמ ותסד ןומו6 לכו כקעיד 6רטסכ רטומ חרלכ ןוות6 ןו6
 -(רוטק וסוסל עדועתסס ןסכסד סנווזכ 0מידק 0מסכ (כנקתכ סדכוע 67 פו |

 ןיעדיו 0)כ דיכעתס סדפכ ןסכסד סנווזכו'תמונס סכותר ווסט כמוס 6רוטק דס
 ןסכ סד 6רוטק ד (מסכו תוסו 6קדכ ןידכוע סכקתלנ רטימ םרפכ ךסימל (וורכמ
 ימי בטל 6תומל וופל תורוסלונופדל דסקנ עוווס) ומסרלו 6בולל ןוקרו6 וסבתפ0
 6מודק סכפמד ףתירוסכ ךסימנ ןועריו'תורופר יוסרו6 ןיעדוד 6יוקורכ ןוכיס ןוסכז

 :ותסד 6מכעבו ןיד 6מנעכ ןומו6 ןוסכז
 חס תובכ תויקןס גט סטו סס לכעכוכמכופ6סיקוספ בטסיסנויס תומס כעסותסנמ | אבו

 : ופסודק תרלפת רקו וכפמ וכול יתספלס 651 16 יסו ךיכמוס) רסו ךופס רשי
 ןרכתתמדכו = :סרכ 6ד ירטקתמד ןורוטקכ ןודכועכ ןוככטמכ ןסכס | אה

 "ב וסב ירטקתמד ןוכו6 ןירוסק סעכס + וסוומק סוקוד ןפמ תול קדסכ =
 וימר 6רוכ ורפחר ןומוס ןונסו סדמ 6רוטקכ סתועכמסו ספור ןוככק 'דו ןב6
 :סתוכמוסמ לכד ומיפס סתימת *ןודוו תלתכ דס סרוטס ןומיפוסז 56 סז (כוינת
 6596 קיפכד 6רסכ םוכו בט ספסוממ - וסוונע סמוק ספובד ןומויק ןורת ס6עוכב
 (סוססכ רמתס :תומד יקב סעיכמ'ומחרכ סכידססתיתס'סנכד 6תקומע 6תועוווחר
 וכ6 ורק6 6נכד 6תוענמ6 וסיסד ןיבכו לכד 6תיעבמסוסיסד ןינכ ןרמסד ספור
 דפ 'גרד) 07 סגרדמ ןול6 ןינרד סעכס 'סיכרחסול ןדק6תמד ןיפכע לכד סמוי

 6גרר) 6גררמ ןכו סוב [07ח6תד ןוכו6 לכב 6דס סכיכר 0עדומתמ(6 ( 6005 90 ) |
 ₪ ירנמ סכמוקו6 6סו וסוינע 6דקפת ד 6גרל 6וססד סורתכ( ןנסנתל וסנכ)
 * ורקס6ל ןוככע סעכס ןו36) םכתס6 סתוכמוסמ לכ יסכתטמ ןיגרד ןינסד (תעמב
 ןונ טכ ןיפל דכו (נטכ ( 6פסכפכ 5 ) סירת סכ (תכוכס סלטכ דכ ךכ ןובכ 56903 09
 ןרמ6קד ןנוכז חת = *תו6ו קדכ יכ תרטעתס ןודכו וסכ ןונטכ ןיכרח6 ןוברר וסנכ
 05סוכ תיס 6קנוח סמ סדוסו וכסי6 + וזחת6וכס) סת תימככ סו תרככ סי תורו
 ית 6ס סתמרפ י6ס מ6 רזעל ר" ןירטס לככ סוכ דוח6ת ו לכ תוכלמ לטכ סדוסו
 סי6ימכד ןווכ 636 6רס6 כמו סכס 950 'סכד סע לכו טסכוןתו 6תרכמד סדכוע
 6דכוע ועתטלו שרק 6ת0 סינ וזחתסד (כוקת לכו 6סכדמד ככרוק )וע וכורק
 סלול (ץמוקת 5 ) ןוכיכוכ לכו תרכמ לסד ןרסד!קדו לע )ועל סכוקת פוסד 6תרכמד
 סומקו6 סנ סופ 6כקת6) זוס ןופיסכ רסורת קכדמ .חת" לכ ןורסכ ןרסלל סדי לע
 = (תרממ ס)עלל (כווגכ )כו :רסורתוסנכו "נגד ד ןורטס 73 ןוטכמ מיל רסירת

 יכמתס >,ןקס 1.



 ךתולעהב
 6סו תדבעת(ו (ימווק תפ !ע'תרכמו סכסכד סדו 1ע 6303 ןוכיטוכ סטבטב מת
 לכד סתוידחל סדחכ יעייס 6תרכמו ס6מונפ ספכדמו ףתרכמר 6רכועב "סומק
 = סמוכפ דפ יוס ןפכדמ ורתר (סכזוקוסנ כ) חעסו תרטקו ןקמ ביתכד סומקו6 סו
 יקסד ן6מו לסל .קיפכ וססעו ןוככרק סכרק) דפו" פתונדפ) 6מויק טסו 7
 ןמטד (תעסכ 090 +תרטק כרקת6 6 67 לעו דודו יד6 ספמד 6זר ערמוו לכתםו
 6 * סכתוק קנם)ו סנדקל סוס קרטק כנו סקנטד סרפסכ סכמכס6 * תכתף6
 סימוכפ ?וססוריסכד 6רופקו ודחו 'תוודחו חכתפ 0 רכטר ו5סמ סכידד ןיבכ עט
 ךכ ןונכו כיד דכעמל וכו לו קתסס סוד לכ רעת6 יסס דכו'ףמווק סוכ נכד
 שוססכ כורקת6 6דו 6לכד סוס וריטק תרטק 6ד לעו ףכתומ 6)טכל סמויק תרטק
 גרכע ו רמסונ כיתכ וסיינע יתד סמ:עבו ןיר ףמעב5סרסו ןומיפ ןיפכז * ססמוכפ

 ירבו 5סרמו סת6
 6כטמ סל ןג) ( 6לכר5 5 ) ס6כדל ועבד סועקו6 6ס "ג סווולס 6 תכ
 6כודד 6רטסו 0600 ףעורד ןוכו6ד ןונכוסוירתסכ 6רטקת0נ ןול |

 6ד לעו 6מלעבסכוד ינססד ןיגכ 6רעמוכרו 95ד וע ףכודד רטסמ יתד ן6מ לכו
 6סרעס וסכנ\סמור ףויכחתסל 6ויעבורבל סרעט יזחתו 657 סכווגילסכ תת6
 67 !עו *ףכורד 6רטסמ ןוותסד ןוכו6לכ ןכרכת6 ןידכו רמתס 6סו כמוקוסנ
 ןיקנס 65.16% רזיתו וגו רעת וריכעסו "וגו סרסמ) ססנ סמעת סכו כותכ ווונכ
 ןוקנסד 6שווכ 'מ6 פר * 06₪) רורת רבדמ כווקוד ןוגכ סכסכ ןול וריד דע וסוורת ל
 סרפ6ס) (36מסכ 05כ05 סורפכ וסכיל 06 סורפ טש סורפ ןי"תכ וסייעכודכ וסוג
 'עורדכ'פובד סלח לכד ןוגכ סווג תסיב'גוקת לכו לוח לכ סכסכיסודס סרפורקד
 6לכ (כקת 6מויק סיכו ינסוסלכ ל9רפיד 6עורד 6ססכ ד לעו .* 6ץווק כיל
 רקע פונו 56מפו 6פונכ 556 ינדופ)כ סכתמ( 63 סד כ סעו מנע סכרת

 5 / * )כל (יס |
 טופ רכ חלפו ןוכפ ןורזעו סיס רכ ס6 5 "מוסימרפ6 | אז

 כ רכ 6סד חלפי ןירזעו טמפ * רטעתסו סותכודל קי!ס ןיכט ןורפעו
 ןוכו  "סוכד 6007 +פקות ןמ תוקכ ספנס)) ןוכמ ןוסממד 6גרד 505 קיס דכ
 6רווזד 9%קד דועו סיכ רטקתסד רתס 6וססל סינפ 60 ררקת( (תומומתו 6:07
 מת סכ (סד (פקתת65 ועכ 630 סופתו ,נד יעכ 95ק\ ךכ לכ סורסכ רטקת6 0
 סיכ רטקת6ד רתפ (וסס סינפו 65ד יעכ כבכו * 9 לחכ ו סיויק ףוקת 6כולד
 * ןורטס לככ לכ 6תפלופ ס6וח% ועכ 65 6ד לעו * 6ס!ק 6לו פיסת 6כוד וסיסד
 סותכר %50קזכו סבופונ יטס 09ו:ינסרו6 פדכיו 'תורוסב 'רתס6ד טכ רכ לוס סלכז

 ינו יויכרד סירטווכ- =
 סו חספ סכס מעט י6מ 656 76-רגויכיס רכדיכ סמ 5067 רבריו

 סוס נס) סספ 607 - וכוטמ לרמוד סוס תיכמס סנסכ 6%6רותס
 ביתו ךירט:6- 6לד:וכומח סירנמכ 6דח נמו סו ודבעד ןויכ סתשס* סירבטכ 6
 ןינכ ךורטכי 63וסורנעכ סיכמז רכע 0 6סד ןוכפמו ס5ד סילע ןול כסו פו סכק 66

 ךכ | ו



 בנק ךתולעהב
 סורכמכ וס רסז 607 בט6ו* ןורד ורד וסל כקת 53 תינטס סכטכ יכוס רבדמכ ךמ
 ילו וכוסות5 סיכ סתורופד ןידוקפ לכד רתס פוססכ 6רח0 (כמז ןונ דיקפ תפס
 קו סכמ לק סיס סקנע זר 050*ןוטסרס םדקכ תוכטס סכמכ + תוכטס סכמב
 סוס ןולכ) * סרסופל רוסכל לפעמ 7 סכמ" 6רסוס 67 םדמ יס 5 ןיכ סמ שדה
 במסה טכרכ סוסס) ווורמ6 שר = * סוכומסמת6 ףתורוסד ןודוקפלכד 5מזב
 6כמזב ולופס וכסיסד "יטוודסד ןונמו 0מנעב ןורופס ססז6כ 6תס 0תורוס ד

 סנמ 'פז063+6 וס)כמ ריתו 60כםכו וטוילסד ןו3מב 6תורוס דכעמ) ןולכו מס
 לוזכוכס 6 *  רותי ןילנע ןימ וסומוב תוס 6מלעד ורוספק ןוסיס ונופ6 (מלעל
 :6מ5פ חת = סכווב יפסכ '6תורוסד ןונמלכ 06 תורוס וסויממ דוכעכווסוירתכ6י
 רכ6נמ -6נוענ וספע וכ סמ 6תתל גרסו + קת סלק תק דכ ספת (לעו סע
 בע6 סתתל ןיתקכד 6תעסב סלנע רתסכ יס = תנקור ויכ6נמ סמועבותכו0נע
 6מוע רפסד לווגכ (יטנכלכ ומכלתמ 163 0) 6מ'פו6סד סטוכ)כ וטכלתמ ןותכד
 .וסנ סרכד 6תורוס ךכ יכ6למב סו * מנע ןונ לכס 0\ 6'ע ו6סב סקומכ ןיפכו 3
 וכסכ %סכנתומד 16530 6מנע+6ס) תתחכד ןויכ סכינכ ץומווקו וסנכ-ןומ)ע סרכו
 6תורוסד סמוכל'תורוסד רופס וסט דפו * )כסמל מרע לוכו 6 6מ\ע פד ןיטוכל
 סוחנה 'חפות רח כמ לו שמ וסו6 6תורו6ר 6פוכל 6וססד כימקדן0מ וסיס
 "ךתרותמ'(סנפכסמיב ו יכיע לג דוד רט ךכ ןוגב ' יסד סןקלעב קנוס סינ סו סל
 דכ ןימפט ןוכוסו ככ יוסתסד טוככ תוס חת * "קורולה 6ד 6מוכ) תוהתד סמ
 6טוכל 6וטסד :ומוטס רותי ןינכתסמ 53 שריפסןונ יזפתףד 0מובלכ סמ רכנ ן6מח
 ןורק6ד :תורופ ונטו לפוב סל תיסיתורנס (כונבי0סכי 'תמסכ ספובד תוכיטס- ספוג
 6מלער ןיטפט .* 6ע יפסד ןירופס ןוכיסד ןומוכ)כ 6סכ!קמ פובוס סרותופוג
 ינכתסמ סו רותי ועדי סנו סתירוסד;רופסוסוסד סטוכ) סנססכ 050 )כ תסמ ל
 ספוגכ 656 סמוכלכ ןלכתסמ 65 רותי ןועדור ןומו6 * סמוכ) ומס תוחת וסוסד סמכ
 וכיסד רוטכ ומווקד ןוכול סקלע 6כלמד ודכע ןומיכמ * 6מוכל 6וסס תוסת וסוסד
 ןוכומז ותסד סמנענו ץממ 6תורוס נכד 6רקע וסו6ל .6תקטכב 030 .ונכתסמ 05
 6תמטכו 6פובו 6מוב3 יס סליע) יעב וכס חת י'תורוסד תמסכר תטככ לכת 5%
 ,קמטכ) ס5כקמל 6פוב 67 56רטותסככו סוכל ןומו6ןו36 ןוסוליפו סוימס 0תממסל
 56רזו תר פת 6 ןרתסד ףתמטכ * סתשסבל ספובוסוס לעו)סרטו תרספת סול
 67 לופס לכו סמודק .%קיתע וסו6 ד 6קתמסכ) 6תוומכ) ." םממ (תורו6יסיסל
 ונכתסמ ןומוסו 0מגעכ 6רופס סיסי 05 כירוסד רבע( :סובווח ןוכו03ינ\ 073.
 סרמח :.תוסו סקדכ ףתורוסכ ולכתסקל/?יוקודכ ןומיס ןיסכז = רותי 0. 07.סמוכלב
 םנכתסלנועכ 93 רעו * פד 6טוכלכ 636 כ'תו 60 .ףתירוס ךכ ןקנב/090 ותו 9
 * ןוכי6 ןוטוכנ ןירופס ןוכוס לכו ןילמןומו03כ דעו סשובל .תוחת וסל סמכ 6.

 ₪0 יס יכר רמס וטעינ 100 - -ןחעוקכ םספס תס 3סרסוונב ושעיו
 סינ לוכע ונו6כ פ\6י 6קלכ סתתל 6דכוע וזקסל ןפמ לכ רמת ,

 י רמת סו סינ לוכע סוס נעו לכ 1ןכובכ סנש סוס רעת0 סומיבכ סל ליעל
 6 4 בס 7 ל



 * גו מט סוסו וכ טוס ?
 וס יכתו ורק סיס טיס ש א
 .קממכ-סנכ) ווקתוו טיס 6וסד טי 6
 יוגע סיגרש 67 * סומרב וגפ 6וסו ססלע
 סוסו סורג וסיסד ןיגכ טמ ס6לע :קכיכש
 6 * םי6 ם:6 דע) סומבבכ סול כ6סמ
 סימרג 2607 = סוסו שי6 ינסמ) יזחתול

 * טלוע)ד ססודק יומעורמו 7

 דק וסיס ד סקוקר ךרלכ ןא
 תירופכ'ודוקס ןוכיפד רפעמ

 ךרלכ יסע | +סלמ ס6וק65 ןיוק6 וס)כ) <
 סימרג כולפמ וס:סד םכ רכד מכלול
 סול ןיבססמל ןויכ < )ועל סוכ ןוכססמ
 6ןססמ = סקוקְר ךרדכוסי6 60 )על

 60 סוכ ןלוח6 50רטיד 6ערזול
 ןוכפ כרקמנ קסרתסד ליחס קוקר ךרדכ
 *ןורטקתמ ןותסד סמכ ןוכ) 6רטקת0נו
 טפכפ מט סיסי וכ קכ סו קפנו "כ מס
 : ןונמןורת יוקתסד סקוסר ךרדכ וס
 לע ןסכ יסוו ררמ6 | *וס כיתכד עמסמ
 יס ןיכססומד רתכ ןסכ" סי ןוכססמ 6
 יולע ירו 05 '6ס 16 יסס רלופ6 עמממנ
 סכויזכ סקספ ןולכעו ו (פועכד ספודק
 סחריכ 60 מיתוסו* סול ןידכע 30רסו7
 :03 *סוערג [קתמ 6516 דוכע סנוינת
 60 סומרב ןקתמו יכדתמר ןויכ 0
 רכ לכ ןסכמ סקכפ דכעמ סכוורק סרו
 סמית סו" סיל ןסכדמ סומרב וכדמד םכ
 י(נוובת סרו "+ רותו סע גרדכד
 ודכעד ?טודק 6ערו לרטו 6סד וכס ול
 סטעטלו 0רסיס) סול וכטכ סוכמוכ 6קסכ
 ליטב תימדקכ סדוכו ליטכד ן6מו דחכ
 ס0נע לוטו ימית 03 סדוסו סמ = (כיימב
 סלכ סכט ןכ6ד לוסי 6% ומער סייקורכד
 חס סכפ 007 סתוס למוכסוכסק ןכ0
 | | 9 מס" ורסמד 60 סינע ורסטד ןכ6 יוס

 אנמיחמ איער ךתולעהב
 = ספד ןומו6 5ע ומס ספ לכעמל ארוקפ

 וכ6סעב = ונ6תס67 10 ופיכו
 - 56רטול 6תומעוטמל 6ןל סספל 6ורי6 * 50%
 סולפל 6כעו וסיש ץילכ) ןסיככ 6טלס ס ןימ'ע
 לכעפל וכ6תססד 16 וליכו לד ןיפס ןילכי ךיפ
 ןווכ 006 + (מטולבע6 ססל סמווס 5קריב
 65 ןסוככ 6סלמעב 6רטעתמ .ל5כש תססכל
 ןוטוו ןיתלק סכמ 6סכטעו 6סרקכ תסורעפל
 6תומורטע 6כפו סספע 5לרטו יקפכד עו ףט
 . ימפומ ועבד ןפמ * סודסב %סליפ לכו (סכטעב
 ןפט לכ וורכ .לוורכ ועסעל ליכי קומורטמפ
 65 דע ועו וקו סתוכורטמ יעסעל ליכוד
 רסע סעברסכ ווככ וורכ יקמיס י וערת ןולעכו
 ןוערת ןומוו 'עבט דע ןטקמ 607 סמוומק ביל
 67 לעו + ערק ןולעכו ס9לסלו ןלכע ןסיקפ

 6 יכע 'וממס םספ
 = סורתכסו ןסמוכ סספס קתטיסט 7
 | 3וכלפ .וממ  סספו פל  םספ

 וסולל כט סספלסומדכ קןוסל סיטטטו ןטפטמכ
 סלסטל ןיפוסכ 6סכ וככ תי ןופכק * ס(תולת
 שלק רסכ ןינכ פלקסד ןומיפכו ללכיעל לרטסע
 6סכ ככ תו5) "וולו ןסכ לסורכבל סכטסמ ןומוסו
 6קניכט סיטדק טדק ןוכילו ןיכט ןומויכ ןוכולל
 * 6ל9מסמ וכס קספו סכועוע ןוסלכ סספ יסיס
 פלמסע כט סספ'ס כמ מקד 6מומיעןןטסכ סטפ
 ןוטל לכ ןירכעתמ סרוכגד ןיבכ) סכוכ ןטקד
 סרוכנכל 05 כבל ןכתו סקכ ןומופד ןופרכומ
 עכיכמו סדכ %פוט לכו נט סספל סימלמ סו*עט
 ףקוס וסו6 סרוכנק 6ס0כ תרלעו סכו) וו
 סכ וכס 55106 סכקל 6069 וסו6 קעסנל
 סכ 69 כותבל .סכוכנד 9052 תמכל6ד רע
 6וס לורכ 05 506 י6סכ) יל סלכ םלכ ירכל
 סכוק ןטקל סמעוכו סנעס סוס ןכס ס6ו ץניפפע
 ערונמו סופל רוקעמ סכסטו סימ יסוסד בנכס
 * ןכמומיפ 5ככ עטו כוו תפ סעטו סכ וכדתס
 גו סתרטטו סולושט סיע סכולע וקקרוו לסס

 ס1ועב

 ארוקפ



 = ףףתולעהב
 :לוטכל ןסקכ וסי6 63 ופדנ .סדוסי ד
 ספריכ פס לוטכ 03כ ל50 סיממזכ (קספ
 טל סוכמוכ סוכ לוטכד וסוסכ 103 6כייכת
 6תתמ לוטכ סוכמוכ 0חספ לוטכד 07
 ו טדקכ ןונעמד ןובכ תיחכ- 0ל\ נועל
 תוקס סמטו רתכ ליטכד דו :ןודירומ
 60 ככ ןויוט ךכ ןיגכ תתל סנועמ
 תופס דג תוסס פו קנס שדד ןייומ
 סחכפ כרקמד ן6מ ךכ ןיגכ: " קיפס לו
 ןומוס ןוסכז'סי תיס רותז ססכמ סוכמ,ב
 %כו תירוסכ ן6כוד סלככ ;סכוד 3סרסי
 ודק סמטכ סיל וכו תירוסכ יכזד [6מ

 בנק

 ס\עכב תלפ'ק6 6200 סתוענמסל 6דופעב
 תכטטתפו סטטסב קתסלקקסד רכב ספת וטוסל
 סינכ:סספל יכמ לע םיכמוסו ףמומוב ספ יעב
 סולוסט ןסו ןכוככ ןמולע ןכונכ ןסכ ופפתסכש
 ןומוסו יעקכל 6כטסמ ןומיסל ןוקמסכ ןמיס
 ספכדל ןוכירנ 65 6דספו ספ יכ6ע סיכעמכ
 ןוסכל ןיטס יעקב סכ סוימוכיככ סוכטיפ סועב
 < ןוסלל סוול ןינכ סורולג סיעמכ ןוכדתמ
 < "6 וסוומעל ןכובכ סורועג סיקודכ 350 6טופכ
 * סכטינ סול סימכנע לכס ןיכ סווכ סיסטמס לכ
 ןקרוכס סרק ומסמד ןומולל סוירעס ןותמסכ יס
 סלטל 6וכ) ולסטכ ורכש *דכ ןקרקט 6יס ו

 כו6וסו6ד 5קעסכ וגו סככסכ םוכסילל5 יזכו = 6ענעכו ןיד סקלעכ 50רשי ןוסיס ןוסכו
 = " ספולס קרפכ דועו * 015 סרות) סב כיקכל תל

 בעול לגרר סת סוכ סולטתל ןונכ *ןוינתכךכש סת דס ויתומוע ועק סולקכ סולת סלולס
 סוס וקקמיו ןומכ לכס ' כמ שקו סת עת סירעת דועו "סירמ ןיכןק סת סיס בקעו) סוב רטתסד
 ןוסכ רמפלר סופוד ןוכומ ץע וסיסד פתוכוסב לדקססד סע ?כסמ .סועס וקתומונ ןע דו וסרוזו קסס
 ומופפכ וסב סייקפוד ןוקיי ןימויד ןוקופמ ןוכוקתי) סול ליסע סכק סטק סדובעב ססווס 6 וכרעיז
 - ינוע 655 סקיפ תיל סלרתכ 5תולנכו לוסס רולס לכו וימס לכו ףסוו תפו) סוכ רתסד סורכמל
 ימע סע תלו ןוסכ סמייקתס5 'וו סטכ וספו ללוומע סע ךכ יתל"סקו ןוסכ סייקל תטכ כוסס ימעו
 סופלפ * קקוכולכ סט סיפלמ "סופככ סל סיפככ ןוסכ סי'קתי ןוקכ ןוכפקסול יכיקע ןולסו עופות
 לכוכב סק סיפרכ) מכסי 5) רועל ריעמ סובכופמס ליסוטכלנ סרוק יר5ע סע וכוט דכעפל סס
 וסעוו סיטכ%ס לע סלוכעס לככת 57 ןונכ וביט ןולבע 0לו םטס דכןכב ןומוש ןודככ סעינק ולד סטס
 657 וכ וסוימעםמס לכןכד ןיכמסו ןירקסל ןומולל רקס ולבדכ וצפו לסו וסוולע סוס דבוכל סכ
 סוכל 5לקסל %כןטמ ןקכ ןיל ןכת וסיילע דככתל דבוכסמד ןורמסו וסוופופמכ ןרקסמ וכוס ןולכעו-
 רוטט ומ תולה ןולפו * ךולכעל ןקמ ןי6 "ו ססכ וסס ו סיכ ןועסו 57 ןינכו סכקל ןיעוט

 סיככל סיפסכ דו וכקק סיסכ) ןכותו וסכ סויקתל סכיתו רנול ןונכ ןכות וסילד יבכד פכוממ ויסג)
 סתרמ ו(ביו לכס )ל * ססטע וכלע ןומופו טפסמו קס ול ספ ספס (כעו שוססכ 627 5ןססכ ןוסול
 סלוכעב סוויס קס וכרעו) וסב סויקתיד ףתוימעכ ולינס ןיקפלב סרט ספ לעבד ףתורופ ןול כדסקפ:

 67 ךרפב ססכ ולכע רסל סתלובע לכ .ת5 *6תווכב 5ד סדסכ סדובע לכבו סיככלכ) רטסב סטק |
 עכו בוט תעדס ןע יפסכו וססכ סט) טפסמו קק ול סמ סט ךכ .סייקתל ןקת (בטוסע סועכ) * קת:
 ןוקתמתויככ 5כסב עקתטמד סלטכ סימס וקקוו ךדי לע ןויל לד ןיזכ ןומולכו רתס) רוסי וס
 לע ןקיתמ וכלסת% סתירולד ןומוס ןרירט ןוימד קוקמפמו ןוופיק [וכול לכ ךדי לע ןוילבקסל סויןלב

 ןיפלפכ ךליד ןיקפל לכ ךל ןוכדסיו ןיקיתי ךל ןוקי ךדי לע ןויננקפד ןיל6 ןיורכ ןוש ןורוסיו 5קיכופ
 "עכו * סוטקולד סטכ סיקתממ ןורוסוי ףוס סכשב תו תקכטער ספפ ןוות6 ךיפסב סלח * ןיככעל

 ןומוסו = * ססופבק סועטכ יכיעו וקכ לטייל סיכיעס תל סמ +סי07 תימודס קלע ןירוסוי ןרדסתש
 כרע |



 ףתולעהב
 וסכלקו  *סיעסלוע'טלסו ופרבוו מכליו ורכבקי 6כמז סוססב ףוסכ סויקתול ףוועוסל ככ ברע
 .ועוטרסו "ףסכס קל ףוכנכ סיקפנכו לט ס 6מע רפסד 'םודק (עלז ןומוס גפכנוו * סכסמ וכלפ ןמ8
 :סוכ ומוסו יסיליכסאס) ןוסכ כמת67 סלכק יכפמ ןוכו6 ןמיבו סולוכטמסו .* כל בלע ןוסו6סועטש
 'חמ תכפכ 07 | רךהזה רפס | ילקסל 57 רסוכ ןונדפסמ (קד ןמול ןיפ6 עוקרס
 ןכס לכסויסתי ןוסכלסקפטמפ 'וכסו ריעמ לקס ןומוופו * ףתוכלטמ'עבס) כועמ סימס סכ ןיסככתומל
 .ןומ67 ברוע 67 סירב ןלעו ךפיד 6כפס לע 69כו 67 סרפסד סול 5דו = *קוכימטק סרליס לופו
 ללסת6 6לו ?תיעדקב .לקס6ל ברועב ךטסב ירקת6ל .6ככ6 קולט7 סכווכ 6כעו סוססכ קת
 "ותוסומסב ללתס6 05 ןוסלק סועע ןונכ ץקט ץר5ס ישע ןנסכ רעד סוטקסכ לרנסלל קוקוס
 :ןיקועכ \עד סבויד פופ סייקו ךכו סוכ6מק 6תוולס ךיכע 63 וניפכ ףתובותב 0 קילב) 605
 :סמכס ןוקא סימוככלכ סנוכטוסכולטתו דסס 5תיהוס ימוסתד וקונועב תכפ פועוק וכס (עי יעוקתד
 :תלקו = * ליס טפוע "ו ןיפו סממור "ו ועו לוק ססוע רו ומי לנד כמ6 וסווממכל ןומיפ סככ לסמ'
 רומי תלפפת רתכ 'ב (תוענמפק ןובכד כוסו לוס סריבב סכוכ ןוכוסד 57קכ ןורטקתי 555מסמ
 6רק +6 ךלע עפ ףקוענמסד ןיברד כלקב רטקתס סוככ ךב 6וסד ןיבכו 595מם) לסועוכ ןלוס6
 ןכועי ג לע לוד רמס ןומוסמ ןורתב דיס6 6קת כל ןיבכו ל6מ סכב) סו סולו ולכע לוכסו סבל
 לסל 6כטסמ למ סוכפל ןכ סיס ןוסכ דוקלל ןולפמס ב לכקלו ןימטו 3 ת די ןומו לוד ןכ סיפטל
 ךכ ביסוית5 סטמל דוסס ןתמנ סוב רמקסד ךליל לוס 095טסק 6לטסמ = 'תוטס 03 טרוכב 035טש

6 
 .ףפוסוכסכ ךתירולב סורפ6 ןכ םיסמ ןיבכ סלכב םבו) ברס סל תווס סובל ןונכ סכוכל לרטסמ'
 \ינבו * סכובל "רטסמ .סיסס יכ סוכ רמק6 סלע ועל תיעבותומו (5ד ןיבב סוכמ ככפ ריפס ךפובב
 סל ריסקו ,קירחס לס טק סינע רכנת6ל סמיכד 5רטסמ סיס וכ סכוכבל לרטסמ קופל 65 6
 קו ומכסו כוסו = "7וסל סרטסמ * סו ססעומ רפססו תורקס וסל ססרכ67 (ס :עוכ ןופפתל סכוסןב
 לולכ'בד ףתועבמסד סדועע ימכקב 65 תולו " ןימסויט תלתו ןוכומי תלקב 5ל%עס) ליפו ססובו סקכמ
 ₪ סיסוופ סעכב וכומפפו ועמלכ ס55עסו ץםומוב סיב סל 3 סיקי דימו סי ןכ סוסו ילכו רתכ
 -סומומחתבו וסביוכככ לוככ למ6 סר ןונכו = קלפוסס דוד כס קל יקל סוס .סויכ 7סס %סככבו
 .ןופכת וספפ 'ןכבפ עס ךרפמד 6םולמ ילדו טסו סול ךוככו סיל קיפכו סכעוסמ סוער סח * טלבו
 ףנול סומעב 326 סוופנתס 6וס ךדו לעו 67 לכעלי תווס קכס סכמיסמ סוער .דכמלו י6כומלע
 :ומוכלו ן5 סכק מע ךכבפ וכי (קומספ םייבתמ קמפד ןירת6 ןיטכ 76 מע סט םיפסו ךכ רמתפל

 : כע .*ןורת6 ןופלכ ךמופבוךליב יוסמל 6סידק

 .תרמופ ותקדכ סוכויב 03 ןתכ רופ חתפ (ווק ר* ןכטומס כס סיקס םויבו
 .ש סדכמיפיסמ = >> סומויבסנןתברזפ ידוכככ סורת ורק דע

 יס וככסמל כיסוד ןויכ סומויכסנןתס רופ שק סמלעכ רוזפלוכו "דוע<סומורזפופ
 :6ר קיס ייומכ דע ףסוכו "6בתעכדוע ףסוכ) * פפככדוע ףסוכווסמ -תוסו סרוזפ
 וס סתומ סיכ ירטד בת סוסס 016 סמו סמ דוע ףסוכו רזפמ םיסוניעכל יכס
 רק 6וופ וכר רמי סדוסו וכר רמס "סו (פסוסל ליעד סיוחמ ףסותוד סול סורצ
 6תומד בליס וסט 6פסו63 יתד 6כנוס רעתס וככסמל כוסוד 100 לכד דיסס6
 6כנופ 6וסס של ךורטכ6ד ףתעטכ 6ר ירגד ףכ רכו (יעב וזחו סווח סכתט0 ןודכו
 וקקדנו לכ דוע ףסמו ךכ ןונכו נגע ובס (ןתנקד" כנו (נסס) סילע סו ויפד

 תרץוע



 קה ףתולעהב
 מכ סווחו לוס סול ממול םכ רבר סיגע תדפוע רעל .תדמופ ו6מ ידעל תרופ
 ₪3 ןוכסו ןוככוסורת ןוכיסנ סול ןוכסו כס ןיוס סוכב) רעת(0) סווק סיל בוס 7
 ןרמסד סמ לע חת * דוכככ סורת ומרק * ןויק סול פסול וכ כזיפל סמע ןועווסנ
 קרלו שדפכ ןו) סרכקנ סורג םכ רכ ייסד (ליעפד לנככב סעכו * סורת ןרק סוסס
 וככד ןוסודכועכ סקת6 6סכסמד ממו לככ רמ6 6ב6וכר = 6תתו 6:יע) ן6כרק
 ןומוטוכ וסכסכ קרתט טידק תוכר טעו 6לכד (וודמד ענו מנו סוסס ןילכ לכ
 סי נע וסב בוזתטו ותסד סלע סוססכ סי סורג 6ד סורבל ן6מ "נסלכ ןורסכו
 סגנ רופכ סוקידנ קרס .םיתכו *  תוממ ליבת סקדכו רסס יתד סמ\עב סווק סו

 | | *סווס ןוככ דע רולו ךלוס
 וכלו תופס תכנכו פתפ ןועמסוכר "גג ףסכ תרנטסיתפ< 5 | וש ע

 תכנכו "סינפו6ס נ6פכי ץר ל לעמ תוניס סכסכנ 020 סומקו לס 6
 סכוונכ ל תל ו65 סנועל 6)יעלופסד 6מות וסר וכו "וס ליעד סריפווקכ תופס
 ןותית(ד .ןוויזכ ןורודמ דכןיקוז עכר6מ 6קיז ןופכס רתכנ פסו ןיפכס ימכמוסס
 ןוווז עכר6 ןוכיפד תויפס סזרמכרסחב ןועכ ךכ ןונכ + ןיריסכ ןופנסד ןוטומנוקכ
 * סנכ ןלינכו ןיטלסל ןיכ 05 ד וסלכ לוכד "סל6: רוס = רשכ * סיר ןפורפ ןילגד
 :5ומונ (סורפ סכר וטירפב סיטר 3(כימ סול6סווזמ 6₪ורפל סלקדק | אלגד-
 30ידנ30פוו "סודו תוחת ןכמז ןורת:ורוסככ יומלטויב לוס סמסטר סתורופ סרומ
 ןימווזמ ןווהסמ סמכ ןימטכ ןונטכ ןו:6 דכ זסד סקוסכ ךכומנ דפו 6תירוס) דח-
 6סעס . "6טמס רמפל לס לכ לטכ (ם ) לוס סם (גשקס רט ב) לס (לכו 6כומיל לרטסמ
 * תתרב עיזכ תמוסב ומופרב וסנכו יותופת ןכמת ןווכרו 66 וסל רעעמו וסכו ( ליופ
 6תוויר6 556 ןופכסו 60 תלת סיכבנ וומופלכל םיככ (כיעי סודי טיסי< = חירא
 ןיעוקר ןעוערזמ סורוס יעג דכ 6תיעבמ ב וסווסוכ ןסיס) סולט לוסס7 סוכרמוס
 תוחכו סטסלתמ רוכ ידדרסכ 55ק סוססע סינוד וניחרמ ןועזערומ ןוירטמו ןומיק לכו
 ןטסנמו ןע\עדומ סכסיבד ןיבווס-וסנכ ןודכ תל סכסיבל ןיברד סל םממו 6503
 %תוויר5 5% ןיעכסו ס6מ תלת ןכיימת עב :סרוו 0ל ומ בסט סורס כוקכ 67 לעו 0
 תוקת ןויפכתסו ןינסד תת ןימודד ןוסירסמ לכ 600מס סודו טישנס ' סעב וס)כ
 עכרש ."ךיכינס ףרעכ ךדו 6דכ סותוחת וסלכווסוופע טיספ סדו (וסס) ' דו וס
 6וססד (תרווקכ [סוסנ רוופד ןופס לכ ןיטסנמ וסלכ 'רווס 606מ דחו דפ לכל ןופדב
 מממד (רוופכ ןורוסכ וסנכ ןירטס עכרלנ דחו דק לכל ןופכס עכרס :' ןפוקס 6
 ךוטח ןופכ רטסל דפו יבוסכ םוככתסד ברעמ רטס) דחו ודסב ריסכ םרזמ רטס) דס
 שכומו 63כו 6שמםד ןיגכ ריסכ 6סקמ ךומס 055 שמס יכב) טסמסד סלככ ורוסכ )כ
 וסנכ) יוז ןונטכד ןוכוס לכ סומע לוזס ( ןכסומ+ס ) ןכוטס 6דכ ןונזס) 03000
 ןּונ 05 תיפו 656 עברו ןיעכז סונוד 6דח ור  ןימור ת'קכ 6369םמנ (מומומ
 ץתתלה ןפכממ ןומו6 נכ רב וסוילע םור5וסי(ד מומיכ סנופ וקפכי דס 6םיר ןומוס
 פור . ככפוש ג תילד ןוסיע סע ןוסתת ןיגרד ןימ ס לע ןופ6 ןיכוט)ם ןי56 תוחת
 ףכ.רכ 8 עכרלו 556 עברו ןיטמת סולוד ןכמוק סעד סמורכ ליז כומתה

)]- 



 .ךתולעהב | .

 ."ףופממ וסוורתכ 21167 ס6תולת פמור ' ףככסוק ןג) תילד ןירטס דל תוחתר ןכממ ןוש
 .ןסיומקמ יב וכס שמס גוטכ ישכ וכס סכימו ליטכד (יכוומכ סט עברו 455 סעכפו
 + תרופ ורמס יונ וסנכו ןכטמס לרוסו ס6מ7ק י6ס ליטכד ןווכ וסיורתכמ וכ יבס
 '(כומת \אלגר *כותכ סונפוסכ טופס פור וכ ןודכ סירטסמ וסלכ ןפבטותר ורסול
 .רשנ | יס ל6ילספ !6יממס סימע ןכממ ירת 'סומד 36%רו רטכ סכוו ומ 6ינכסמ
 (פקותב דחו דפ לכ ןירטס לככ וקל ןיורממ סעכ סימל יפדבד ןוסירלמ לכו קיס
 :סווסכמו) ונרכס קונסנ רטכ י6ס) וטמ שור 6וססו קיפכ ס6מוכפ קורד ור טמפד
 רועו רטכ ןועכ 5זגודכ .(כוונכ ןמותנ ויפככ-טורפי ץכרכ%ו ךתכיבמס 6לכ (פובל
 *ןסדחו ןפנפנמ וסנכ ןופדנה ירסמ לכו ץכ סודסכ סכוו סידסכ ןכ רטכ 6" מק
 ןפנפנמ ןונ6עו ןיקחכ ןורפיכ סומכ 63יפ3 תתי קיל סומק( כעס (ם ) 6רטסמ דק
 ןיטמסו סמ תלת יונס )כל םיככ (סבומי ףפדב טיסנ6 ליטכ דכ * ןיטססו ןי3ז6 ןסדחו
 ןותחכו ןיקלס ןיכרח6 וספכ לק סירי 'דחכ סולו רטכיפובורתכ ןיפדגד ירסמ 6
 ןכטוח דקכ וס)כוןי36 ןיירטעכ דחכ ןוכוס ןיפור ג ןיברד סמכמ וסוורטסמ ןפנפכמ
 ןיטומח (כווכת סור " סמ םמחו 656 תומו ןועבר6 6דס סור *ןומור ןו36ד ןכסוקו
 ןושמ ןימקחו סמ תיטו ןופנט טמפו ןיע כרס ספתולת "םיר* סמ קוקו 56 עפתו
 כו ןוניח לכ יורכמ ירת ןוט דכ' ןוירסמ וסנכ ומקמ ילזסד וונרכ ורת וקפכ ןירטסורת
 וסנכ ןיעיחר וסלכל )וטכ ימס[6מ₪ = *וטככתמ וסלכ ןכרכר סע ןוריעז ןוג'ס ןיורטמ
 ות6ד סוסס וסווכמ לסר 6תעטכ סככשמ 0/0 סומקל ןיורטמכ 6נוטמכ ןילטב
 ןמו6לכ ןומככתמ ןודכ = *ןונק ןוכיסלכ ןועועדוו 3 ןוגכ 63 טיטפ סור67 6רטסמ
 רטבוססד ןוירטמ ןומיסלכ = = * טיספ שו 9)ק רבתמ ור רחסד (תעפכ ןוירממ
 מכ 6ד (מוונכ ףסכ תורכוטח ותפןונול לובקל = *וסוומלטמכ נטכ) וטככתמ וסלכ
 וטככתומל ןוכו6 0556'ומפו6ס גכלו תויחס תכלכו בותכ סו ןולטכ ןיפ6 לכ חת "תת
 ןופכ ל5ירכנ רוט ססתילת .אלגר = *!סלכיזמ יכסלכתס6+פירד סכוונכ וסווכבל
 ןורת ןיכ ןוקלס ומרק 656מד סרטסמ רופ 50 36וקוח 36ונפק סונוע ןכממ ןורת
 סווח קנויונגרכ 6ספרו קגכ קילד רוכד 6ש6כ ןטסנמ ןמויע 5תונכתס0ב וגר יוכוע
 (ןיקילט <ם ) .ןיקירמ ונוכח סמכ 6כר 9מוסתד כמ ןוקפכ "ףוש יס יעג לכ
 "נע וכוס לכ ססד סומק סולת ןוכופ לכד 6תמלו (תמוחו סומק ןפטמו ן6עב וסלכ
 6וטס וכגפיז6ופכ דכ סועק ןודגכ 6007 ורסכ סעכפ' ןיכותכו ןיזסי'ס 6רפסכ וסנכ
 ןומו6 )כ בודכ 69 תומדקכינמת 0 רסכ 6וססו 67 6עוומגכ סינ ביפטו רוכול רסב
 סויקד סרסכ דס קופכ סורסד 9רטסמד למל = = 006 626 606 ןיכ(ם ןועוק
 סזוכ ורוסכ כתשס 6 חכתס6 ןת 6שסר סכומס לכסמל 6 ע לוכו 63 וסונתלקב
 6מכו6 סרוכ 67 9רטסכ קינדד רסכ לוטסו 6כומפכ ןסטסו ןוטו6 ןיסנשכ יכידרב
 יימווגורתד 606 5קמוס 606 שכול 0ט6 6רוומ 066 תיס 637 מות סו -ךוסק

 ןופ6) דיבכ ןמתלו חכתטס וכס ליעל )ועל רעו = סוס וכס ו67ו 6סל מות
 6רווק 606 וכג נע (ימכוס 6ס6) רווס 606 תסכתמ( סוכ 6תורו6 ןכונת "יפקת
 > ומ דפ סעבר05 גונפתס יססנ סוס סלח 660 קת * 6תירוס תחכתמ6יס6ורקב

 סיס



 הנק ךתולעהב

 ןוטיר תת י עבר סל בונפתסיססו וסוס דק ספור = 'עברס) גילפתס י6סז 0
 .עכסו ףכ0 ובתו ןותמ 6דמ 6םור - ןוסלוד ןכטוח ןו56 ןוירטמכ (וררסת<59) ןקכת8
 .טכרסו 556 ןוטממו תלת ס6תונת ססיר סמ םמהו ףלח דחו ןועכרס .כ ש"ס
 לע ןיגרד וס)כ ףככמוח ןומ תנו וסיורטסכ ןטרפתשה ןיכרק ןיברד ןוכוס כ רכ ספ
 6 יוו סרממכ ןוכסכ 6כנככ ןופונח 6תתכ ןוכוסד ןוסועכ וכודרב סמכ רכ ןינריפ
 ספר סל6סקעמכר אלבה = :ספעיכר 6רטסכ ןוסנוד סכידכנוסויכב תכקססד
 !60 יסתס סינע ס6לע סנוד ללכת6 םךאְר | 6רטסכ (קווסס סודסכ כרפמ
 67ןוכ תופכו + סכר סעוסתל ןול סע0) ועכמ דכ רוסדיונרקב דיחס (  דס 'פ )
 ערומתמס 6 י6טקכ סל ( פכס 6 ) סכוד סקד סקמד לוק סירס סד רתכ מנע דיהוו
 .שיככת6 טקס קילסד ן6מ קינס סורטד ן6מ סרט 67 סרטסכ | *53כ0רכסד סמ

 105 150105 כס לכל "סורד רטסכ סעורת סתעקתו ךכ ןיגכ רקס 603
 בכ תורנונמיתט חת *6רק0ןופ5 רטס כנכו ןופכ רטס קויפכסנ סעורת מסה
 ןונ סויפכסו ןיכיד סרכתל ןיבימז וסכיפ סורדמו רזממ ירתסקד ורתורטסל ןומוסד
 וכ סתס תור:ן:סב סתעקתו וגו סכידעומכו סכתקקס סויבו כ3כו ףסכמ ןוכוש דעו
 לע סע 6קנוח ןונ כוסיו ןוסירקיכ ופכ ס5קד ללרטו ןמוס ןיפכו חתת) ןוכ )5
 ," גו (רמי סת ידכע ול רעסינ לסט וסיותקכסטוקכ וסכ כת סכקו ןימע רסס ככ
 ב 60כתס63 תי6 6כס רקס רועפס 'ר" רגוסממ רמסווןור סט עוסכב היו

 טפופכ כ סתית י0) סכס ותכול ירתכוסמ6 | * סרוק ס) רווכמ וסי(ל
 רתסכ נמוקו6 סו סכקוכו רכדד 03)כ סטוטפ כ 6כקוכ ספופכ כ ' עורו סט
 ךתיכ וכו ירססכ ב חת 6-  6ד6כוגכ רתכלרדסקס יסמס ןורסס עוסככ וסוג <07-
 תלוקכ סו ףיפות 6 סנפכ תכד שיירכמ סומו ססו 6תולגכ סיסד .ןיגכ ות ף)
 ותל טימי תטנט ךרד ססיכפנ עסוכ ו תורכ ןורסו ס)וע) כותכ סמ 050 "רבו ל0רםי
 * ביתו 6כורפ יכב לע סתמוכמ 6סו סלע ליטכ ןומ סכו6 לוטכ סנסד ןווכ סמוכמ סס5
 :60 ספק רפימ קרע ןפטס ןוכופד גע5 0סד 55רמוד וסויכב) ספקד תוביכח חת
 ," סמגעכ ןומוקו 3 יכס 105 פק וסוינכקל וסיופסרדס6 6כמז לכו ןול 6קכמ) יעכ
 ליטכו סוכל םרפתמ סוס 63 ב ןימוי ףתֶת חרס וסיומקמ ליטכ סוס כור יממ קומ
 נ\6 ופסכ סכורס יכב רחתססו וופכ6 רדס6 ל6רטוד ןוס)ד ומיוחד וגמ) סווע
 ןופכ6 רחס6 ןוכ רסס עוסכב דעו'קופבד רתסכופ6 רדסס 316 \ס'6 דכ (תלועד
 .קוכמת 03 ו סמוק רמס סטמ לוטכלכ דעו" כור 6 כבל ספוג פתכו לרשיד וסוינכקל
 סופכס רלסמד |פמכ 67 ?כוונכ ש ושיכב! ררסת6ןומ ןולכ ןכנל ךפכ6 רדס6 5
 "לסת לרסומוופכס ב רדסס ןידכ ורטמל (רינ כור ורסמ סוס דכו סוחרד פל
 65 כס 926 6וס כס וסדוכ רועל6 ןועמס ררמ5 *  רדסת6 6!ככו (כורס וכגל
 ((ניעלק 6) טלנע 6רפ5ד סכוונמ סכפסת ל ןוכ יעב יכס ₪ 3סרשימ יופ3ס רדס6
 סמו * וסיממ וופכ6 רלסס 65 יסדו 006 סכורס כבל רמימ קר0כ סו רוממ 6 60
 סיס 6תכוכמו סכורס ירש ןידכ\ סמוק סשמ רמ6 כור ירססד 6תעמכ דיכע
 0 כור 67 סינכקנ\ 36רשוד וסוופכק) ןוקכ%\ שרס6 רט
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 ףתולעהב ,
 רקס + סימנו(תמכ םעס יונ כותכד רתכל ומרב %6רמוד 056 0רמולו (מורפ0
 6םיג יססכ ןיכ) 6סובו6סכ ןוכד רמסד 6כס סכוו כרד סרפסמ ןרמ6ד סכ0 רוענס
 כס כוכמס כר 6רפסכ חכטת יכס סכימ6ד 97 לכ6רמ6ק ריפס 50 * רלסתס

 "071 לנס יכס)
 לג 6לכ סערסכ ןונופו 6ערז סמויקל יסוו'ר רמס סוס דג ערזכ | חו

 ןח ךכ 6רח6 סער(כ ןוסוקפופ ינטכ דגל .6ערז סע" וכלוגודודב
 ופקתסו סרווס סדגד יערוכ * 6וס דג ערוכ * 'טידק 6ער 6 רכנ לר םיד וסוילע 6ורט
 6כיעו * יורכק סועקוס 6ס) ספונכ | ( סיטנלו (ם ) = םורגכתסו 66 תוחכ דכ

 וכס דגערוכ = * 0ליע)ר ססומיד ץכווגכ רווח וסו6ד 6חלולכ 6ןססכ + חלודכס ןיעכ
 6רווח 0דג ערזכ סוסדג ערוכ עירו וטרקמ ךכל לכ6 יפרכמד (ער%כ ןורקס

 םונמ 67 סנעכ סוד סכט 6 קחכו 'ר רמ5 = 6תתפ לניעלמ תופכ דכ סיפקתס
 6תומד רת 3 )5 סוג יפכמ סתס תס'ול ססוע ת6 סככ ססו כי'תכד 6כקומכ נועל
 (סלו6 דלג גורס כ גרס רע ךכ ןימכ וסיס סכקוכד רת6 6וסס) רמ6ק סוכ כמ
 כנו יכג) רלסת6 לצו 6תוע סוכ םוירש 63 יוחד סכניסכד (כמוקוס סו תועד

 רומ יס יעבמוכסו סתס רת6 .63ו 0 רמו ףתומד |
 (תוט ועכ ת6 ככ 16 | * לגו םוטסיעכמ 3 ספס6 סשט6 " = זראי

 גסוד סמ עדו'כסד חת גו פורס ןו 'ת350) ךנ ירס 6סמולכב
 םמ65 סונ ועבל 53 67 לע יירמסווס סד סלמ דדו 7736 סל +ער05 !ועגו )ו תמו
 < סע (יססי)כקמד סייע ימווססמכ 907 סימרנ 6.5 סוכ יר6ש (וגורד 6תעסב
 6תסס "סוס קרסול ת\עיתל )כד ןיבכ סיכמונוכק 03 תומ 6עכד סכרתוס סכמזב
 לד36 רתכ ור<תסס דנה *  סיכמ ולכק ךכ ןיגכו קולו (ונור ונע 56 5
 .עטוסי 0ת6 כ'גכו 6ער65 3סרפול ןומ 5עיו עטוסיו םיככתי ססמל כ ורעסו רדמו
 ס6ככ ספמ מוד רט דצ סינוד רקוכ סגס6 ל טממו סשמד סי! ע מקו סמ יכב)
 * סימטס ןמ סטנט 6נכי) = *(יכסמ סעס (נכוו לכ ןולמ ןוכו6 ןוסכמ עכמ ס6)כ יס
 י'רגו 5 סת65קמסלתכ סמ סמויד סיתוכתווכעימח קופ עכ 65 ססמו" םממ'תועיממ
 ןיפיככ רטס כ סדוסו לר רמ 6:0 וסוככ וסככ לע ןגינסוסו6ד ספעד סוק)וח ססכז
 סומע ווסו (תורופב ועלו דפ (ונול כותו סוס כר *<םמם יכב) 6רסוסכ סמו וכב)
 6וססל ו!קכ וקנסמ 037 כ פוחת +םכ יככ ןומוס סעכ יסנור6 "סוקוק רו סויר
 רמסו חתפ יונ לוכע 6ק (פוביפויס לככ 6דוח6ה 6כנד שוב 0כ0 6 -סולכ לע
 (םוכ 6פקות וסו6 6ד סער םי "סד(ס לע 6יס סכרו םויטס תחת ותי6ררט( סער םו
 וסמ6ירמ 6עגע (וססד וימכ חבס6 לו 6ע\ע ו6סד ולטכ ס%ט'ש) ועכד כד
 סי לגו סוסככו רוע 17160 ו ןתורמס םו0 בותכד םכו6 סירתכר רק" סער יסיס
 סולטס וכטילטי 69 656 סופתו 66 לכמ וזפכנ רסת וככיסו ביתכד ןווכ (יטק רק
 ןמכותמ 6כלמ סמ)םר יונמ לכו וסיפ ור 5%" סומכ ופפסל רסס וכו( סד וכפע וכ
 ןכיעבד ג 0 חת = 6מנע .ירופסכ ןטכת ןומו6ד (תורו(ה וכ ןיכרח 6 ןולמכ ןוכוס
 סוג כוסו 6עיעוססכ לון סט רכר רמז כ יכס רק +0 7 םס ?םוכלכ כת

 סכ ק , ,
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 וכו סד 6וססןרק למ ןרק סיכב) רתשוו ותסד 6מ0על סוב וכווד ןינכ 6רתוע ספק
 ןרקיסס) סירתכ6 0ר6תס0נועב כגכ = "6תומכ סוכ לררנת0כ רת6 סוד סויק
 נו קלע סוססד לטל כנו סוס ןרק י6סד ןוגכ קלע סמ קופיד רתכ סי נכי
 וכוד םכ רב !יכס סונוד בוס דפו סוכמ קופכד כיס 6וסס 690 6מכע יססכ סווק
 ןפמו = + 0ליענד ןוס)ע ןווחב סיב וכומל מנע (וסספ סופ 6מיוק ןרקסו מנעיססכ
 6כ\6 6וססו סולכ סומרגלו סוטפכל רסח ותינו סימרב רתב ךסמתו סימרג כו0כד
 לכ 639760 וכמולטי לו ןידכ * פועל סול לכל רנימדכ סונכסל סווופ 6 רסתמס
 ועכ כבכ = *םכע קודכו ןוכו לכ ומלכ6ו רחס:שיסיסדו 6רקוע סוססכ יכזמלו מממ
 רכבל ר תו סמ)פיססכ םיכמ לוכס 6מלע סוססל סלק סול כוסוד סטביכומ) םכרכ
 סככ ספביתכ "יסדו וסוו ר רמייוקד סרורכב סרירכ ינסמ סרק סקנע) ןרק סוס
 (רטי סממרלוססד ןובכ מע מכ לכמ רכע וסוסד סממ וכו '\ו כ וכגרס ימ סמועת6
 וסוס ססנע שורו סכפילו 6095500 036 כרמל | >+6מ 0 סתיו סורג רסמ ככומפ
 סוסו 7050 סטמ חת "9 לרסו ליסמד לע סתימל 300 סנו סומק םוסכ0 כ סמו
 סכק 567 תעמכו" סוטטקדכ דוק ס 007 רקס .סליככ דקת )ד סמכ קנס
 כ ומולס סוסס סקססו סל\ רמס) סמןיודס "סימס ןמ סק) סכל רוט וככס סמולכ
 "כ גרל3 תקכל ורלססד טס הד ןויכ "50רטול ןמ סכתססונוגכ ססד "כת
 607 סינפינוד'גרדמ 00 6וסיכס +6 רט 6 לקול קס קלכ סכק ומטפכו רמו רטכ ושמו
 = "סוגפ כדכימע ןכ ןוטתנו ביגפ ןרסו סמיגפ 030 00 סרכדמכ ןמלרסו ןוככיי וכיגכ
 סכוד ( נכי 5 )'כלמכ םכקוב בכומקה בורס.סכ יכגרסומ סמוע ת6 סככ 00 ר"6
 * עכלכ ומפןע תוסכ סמסו טס ) = תקבל 003 ע גרד וסוסד (וימפ ןמ תוקכ לכו
 .סכסומד רקלפ לתחמ)ומ סטוע ת5 = 6מלע יסיככ רסס ןמ ףודע סכפו סכקומד 6גרדל
 (מומנכס יכסול יגרל ירפל סנפטלו = סתת'גרדל תחכל יסדו יתיער ותוח6 רמס דעו
 5% ךימועכןמ ותפנמ 6 סל גורק = ת6י6 סועכמול סכבק סמל 50"ו ךמלוו ןידכ
 לק ופלו פוסיתצכ " יתערבס5ר5 == סוגפ 60ת )ד רת6 ןיעכמ 63 תוד רתס כוש
 לסמל יירפסוו וכ ס6קע סנרדב = נע רט 6 םורס ןמ ית)30) כותכ דעו ךכוד סגרדכ
 35 סקופ םיססיעכס י) ספס5 | סמקטיעב 6רסיככ ודח(ת0 ןמתד ןוכיס וסלכל

 6כופ וסל ןתועמ ןוסל 60 סלכ55 = ןמ 6רסכ6ל ןיגכ טסונע יתממו דעו 03 07065
 ךנוד 5נרלכ סינפ 60 5ל) 5רח6 = (63.67 (לכומ ילס יכונכ לס ) רסוכד רוסכ) מל
 ךלע לס םוכס מ תכנס כו = ססכו = יסיגפתו לד ןיגכ סטולד די לע סוו6
 לחסל ןמו67 וכ טמ סונעיתמסו | חמסו"תכ סולע סורקיבועכ סכקד סמל נוק
 * וכו כסוסכ 67 ךמסוסכק ד ךוכס עמו = * לג ךט0ו ךיכ6
 וסוככ לכמ רותו סול סיקר 03 ק 5תתלד סטמד סמ ס ד ךתדלוו לגתו *3סרמי תסככ
 ( סעכ )כ יענמל 03כ סלע ופיבכ לכ לע קנקספ סמל 5סד %ם ) | לכ כ ע5מ6 ככ תנע

 י רת6 סמכב סכמוקוס טסו וכ רכדס ספ 6 % ביתכד
 ורכס למ סולק 6ממד וכ סוסו סשמקו6 60 * לגו 56 ממ ז

 = ועכ 05 כלל קח לעק ןוגכ ריו סמל סעכ 09) ןוות6 קעציו
 6 . 60רטל

4 
? 



 ו א ךתולעהצ

 ןוסור קו 'ע'ספב סכקרת6 לכב) = < סממד שרו )ע ףעכ סכק ל רותי 65
 וע ןומעמ \רמור ססוכלפ עבתמל סכק רופע יתד (ממזלו יליד 'ע רוקו סייקודב
 56וגןווכ) 6כו ןודכנ = "גו ןווכ סורמכ וככרו וסכו ביקכד ןויכד ףתוודקכ ןול ודק לו

 :ןמ6ו ןמס סלוענ *י ךוממי !ןמסו ןמ6 סנועל ריףורּכ = *'גבג

 םישנא ךל חלש תשרפ
 "וגו ןעככ ץר6 תל ורתווסיטכס ך) חם * למ ) סטמ 36 רו רבדו
 .ותכ רחטרמוקמ רחסס תפרירקככ תיוכ ךימושס חתפ 6ויתר |

 < ימכד 6תפסכ (ייפ ר רמס 656 + טמ רחטמ סקסרת60ס
 ןודכו יעל טמפתסו 6טנעב (בוד וחכתמסו 6<מס טל ס ןודכ ש)חת6 6טממו כרע
 "ב רמ6ד: (  וכו 8תוער סכסיל 00325 60) | סורסמ ימק 6תופר (כווכל טנרכ יעב

 6לעטו סונוח םונכתסו6טמסכ ופותפדק חתפתס ןורכ ט0תתףו 6שקט יטכ דכ סו
 סמכו חיכטסינמ6כ ספטוקד 6קתפ סוני 6עד ןווכ סיתוקת 6ריב ירכ קיו טילפ
 ןיעדומו 6ויעוטרד ןםפככ ןסכייפו ונז9ו סוכוכרעכ ןסטס וסלכ ללעב וקורדז ןימוכח
 , ףנכקל וסר ןומ כוסיותס וסויכיכ פכתססד ןפמנ טופק ןוסכמו ןכולכ ןוסכמ ןימ וכ
 רכקת = יףכמיקו66סו תועד סופט ןותעטו וטככתלו ןומווכ קלע וכ ןסלכו
 6עורדב ףירטנ 6דסכ ורכמתסו 0%עימכ לרטו תסככ סלכקתס ןידכ ןופכפור רעתס
 רעתור ןסמ כןודכו ןרער סתכנכד יוקידכ סע 6עמעתס6) יתס סכקו סרתסכ
 ןפכטמו ליד ןיסונכ' לכו תכתו 6וסד ןינכ סרסכ ףתתמ6 60 (תירוסכ ועלול
 6)כוס וכככ ןיכיתכ ,וסנכ ףתורו6ד 6תסכטותב וחכתס(ד ןומוס לכו ס6%ע כנמל
 וסד ןווות6 ופולגכ תוס סורק 0דס מט תי 6ממוב ןומיסר ןוטו ןוסממכ ןגרקסו
 סרפמס סכרםל סומקו6 'ם ןול לונכ ךפככמ ןוות6 ןומוסוךניסו מיל ונפט סט)מ
 סותסוסינ ןיקת6 מיד 6ממר ו וס ןפונכ ןירתכ ןודכ יפסל\ סס) סיתט6סוס כ
 ףכ 6חתפר ( (שכ סכ (5) | 6םורחב סנס (חותפ .תדולוסל רתכ (סעובמ

 סעכסןוכו6ו רחש ןוות6 לינכסד ןירטס לכמ ןיעוכמ וטותס6 סטדקמ יכ בורחתס
 1 יךכ ןו6 סומו ותוער ספו ךלכ ןמיסו *ךנכ * 0רטס י6סק עכרסו 6רטס סע תלת
 ןופסכ פכמוקו6ו תיס ןוכולו ןסכמ קנפו ןסכמ תגת נינכ ד 6דפכ נונכ סכקוכורכד
 * דס רת%5 דחו דח רת6נ דח ירתוסוומוי קילס ןוות6רסירת ו)כת6ן ס ןוות6 ןירת
 וכ סותכ 6רק סמנו 6ת יככ ףד רו ןוותסופילגתס סכס * סכועסו ספעס ךלכ
 תנינכת6ו קס 'ס ןידכ ריסכ'רפנו (ינו) קינתס6ד רתכ''תכ רעכ סלוקכ סרעב סוסו
 סמ התו *סיובכ תנ:כת6ו 6סל ומסע רפסיפדוה ומוקע רמסס תערו ןודכו רוסככ
 9רסיס לולכת שמסר רסס ות 6 דכ ספ סכק 26 6עמ 3 ס(גע0נ יעכו 5פמפ סוס

 סינגכ



 נק "= רק חלש

 .תעטב ףרסיס ריטכ דכ רסיסו טמפ 6דחכ ןומוקי ךיס 66ממ תכלד 6תטס סונונכ
 ךנ סימכ6 ךכ פלס סכמ עדכמנ יעבתיס * לוכו כס תי3 תטס 330 מממ םיככת(סד
 : 6ד סכעוכ סער סל לועיו נד ערי 65 6וסד 6מות יס ספמ קת * עדכמל ןיבכ ךמרבל
 לד ןווכ וכל ןו565 נמו קלתסי 03 דעסכמ עדכמל ועכ סוסו עדו 006 וכס ו6)
 רס 96 סנע בותכר סוג וז סבקד דע 6רק6 סנוז חס 63 תוסו 0קדכ סמ וכות6
 090 וודוקלכ 67 לוי ץר6ס)כ ת6 יי סרו כיתכו -ץכסס ת6 ססרו סזס סורכעס
 יורכמ סומקוסו רמתו ססמל וכ יו( וסנכ 0רדו ירד 3ככ יעל ןיכימזר ןומוס לכ
 6לד סות סו רמסקד סוס סמיכו ןע סכ םוס ןו) רממ סמ םלסמ) סטמ ירסשד ןווכ
 ועו 6 סכ6ד (סכעדי 60 ץע סכשי 06 סטמ רמ6 כס 930 * סל יי ןמקכ 65 ער
 ץע סכ םיס6רמ6 6ערסד עגב 656 סוס 03ןמתו ווקד 0ככו6 07 [עו%מ יןעתל
 = וס סמו בותכ סווח ב רמ6 = * לעומל לובי 0ב6 165 ל ישו ןמתל לויס סכס 07
 לע ויד סוסו דחפל: 67 66 5ד סוס ן6מו כס ונע ן6מ *תכמס סווכ סונע טסוקמ
 דס כס תכט ףלחו סור למד לרקונ םספ (9ו רקס !ע כר וסווכמ יס ןוכליס ן6
 סוקפ סוכיד סוס ךכ ןוגכ סינע שסוקמ יסדו לכד 6ורו תק ו סטקכ תתופטחב כ
 דעו סוונג סנו סיתסוי6טחכ ועכ סד סלמד ןינכ ןוכרסס ןונידכ סוכיד םרפת6 0ו
 סוס תכטידטכ סינע ר6פ רמ6 יסוו ל *סירקו) רקי דכע סכקו סו גת כ רות ל
 סתככר (כודב סמו יטקת6דעוסיבוח רפכתו סתעס סופ) סטכוע ליכקנ טמוקמ
 סכק סימס רכדד ןווכ "1016 סכסקסו קלוק סותכבל יוסמל רפכתס ו עדו לד
 6רכו ןיוס 6דכ 'תתל דח ליעל דס ןובוס ןומלוס ורת חת * סוכומ רפכתס טד עדות6
 * תקבע סוססכ סקלוח סופ וטו לע י6סב 6תומ סיל סורג ןונ ף5067 ןסע 6תומ
 ןורס 6רקע סרות ומייס דחכ 'רותו ןור6" וגו ךיוד לכס תסכמ סכר סמ:טרמ6 דעו
 ןרס6 רתס לככ *תודעסןרס תירבסןר6רתסלככ 16) 005 רסח ןר0 דעו * תוכ
 50+ סלועל דוקכ ןרס6ו סממ דפ רמ0 סודוקפס ס36 ביתכד דחכ רכ סכומי שעורר
 ךכ ןיגכו\ס5 י6 ףער6כ סורש סוס 6 עדכמנ ףעכדעו טקכ ווחד 653:0 סממ קחכו
 ו6ותווס 5 ןוכושו שלכל דמחת וימד בלוס 6סד ץר6ס ירפוי םתחקלו סתקוחתסו

 חת :ןדוספו ןוילת 606 6כליסב סוכסתו סוסומרו סיכבע 0
 ןמסכ רו5 רו:ק סווכ גלס תכככ קתפ סדוסו רי ךכינכ סופכ0 ךנ חלש

 י"םפכו פוב) וכססר רינק ריכ גל תכככ ' בומו וומודס טפכוויסלטל
 * ביו ווכוד 0 םפכו * עסוסו יכב) וכמיסמ וחיל ווסד פחכפו כלכל" ויסלסל ןמסכ רוכ
 ועורג סטמ רדמד ןו5) יוסויממ קתסס לו 56רמוב וסכ 6173 סתכיכס ורד
 6קלסל מירב == "ןככרו 656 סמכ סרטימ 6ק)תס6כ ומורגו ןיפרתכ ןורד) סיוככ
 סיקזח ר :כופי וינוד6 שפכו עטוסי רדמה ןומו6* )רוד וסויכובמ סערסמ 6תניכמ
 :ךוונכ תי סרוסרסד ךפסכ (כומק סיסזמ בל 6סוו ר רט 0קרסכ ינו סנוס לכוו ל
 סד6ס וככ סרקמ וכ טונס רמה ןויכ םוכ סכלכתס6 6ר0 160 +67) 60 סו 6

 ןיזיתס וסנכ סבלמ סמלסד יוממלכר ןכוכתו >'לגולכ) 706 סרקמ סטסכססרקמ)| =
 וככ 105 ןוכו6כ סחתפ 0סד סלכתםפ סוכ תיס רק ולס יכס+6* 6תמכתד ןונהדמ

 (תוכמסמ 6 ג: - 6 (כ / |



 ךל חלש

 = ופסד6 * סלכתמ(לו עלכמל סוכ תיסו סוס יכס וסד) 6 * סיכ סכת6 6תוכמיסמ
 ורחס * 6ממסד ספקותב 16) סוסו כ סוסד םויע ןול 360 -וקס סוסד שכ רכ דק מק
 ןונ רט 6 * תירוסכ תיעפורמ * סבוחכו +6 סכ6ו 056 ו6דנ ןול רט "0 ןסמ סיל
 דח (סיי 'ר קיפ6 *יתטסו שוט כס6 ןמתו סרט סל קס ןילמב ןוכמכ 0307 דע

 6רוטל וקילס *  סתטד רתכ :יקס 'סוומל ךווע קלסב רמ > סיל כסוו ץומ ונע רופו
 סתמס םכ רב 'וסס ןונ רט 6 וכתו דח סרופטק ולו קוקר סוומד טוס דס ופכמסו
 כרובל סול תינייפ סכסד ירב דחד יודו לע 6תורופכ .ססנדתמ6 626 6סד ווסט
 ןכסד סמ לכ0 סוס כט ךרכד דו לע 6 סוקזח 'ר רמ6 * 6תורו0כ (כחווה סוכיבכו
 ןיכמזלד ךלמ 6מו0 םכ רכ סוסס רט 6: 9ק!תססנ ועכ 6רמ6 רת )ד סכימח ףכלסוב
 רט" סול חס סמל 007 6רק 6 סומ רח * תוכברע סכטת (וינעד 6תסקרפסכ
 6ד לע ןוג רמס סמבו סיב ורמי וערי כר סכ וככ רסס ןטורפ ןות6 סמכ וכו סול
 | ןופמ ןוכו רדסס 030 ממ ןומוס רלמכ סימרגמ וס במס כו כקו סמכט רע
 6לדיסטפט לנו טמסכס סרקמו לס סכקמ יב ירח יסעו -ךכ ורמסד 6מכע :פשפטל
 וסיינע טבט6 65 סכקו סרקמכ כוס 6מנעיססד ורמס (תעכתב ןפכתסמ )ו ועדו

 ירמסקד ןופספט ןוטכ לכתס סמלמ דכו "גג דק סעסכס סר קמו טד6ס סרקמ
 ןככמו = :ןו5ס ןופמ ירמסד ןיבכ סע סמסכ וסיימרג ןילכע ןוכוסד סמסכ ןוג פרק ד
 < .ת1רלו\ סולל6ס סרכל סל6ס יככ תרכל לע יכלב יכס :תר\ס יתכד כוס סינעל 6רק
 לע (" סמ ע (נכתס6) !6סכ 6ככוסח) וכלב וכ6 ותרמס סס) סקס סעסכ ססמ
 וסוילופלכ סיד36ס סרכל ורמ6 ןוכוסד תופפטד סנט 6וסס ע סד6ס ימכ תרכד
 סטס סמסכ סלסמ תוסר)ו 6תוכמוסמ ןו) תיסד ירסס ?טכיכב ירטכ ןורכמתו ף)ו
 טק סמס'ריעככ וסויתעדו שמוע סעסכ ססמ %תוכמוסמ ומכ ןוכוס וסכ תו6רלו- סח
 ו סס) סמס 67 לע 67 6תוטפטד תעדכ תוכמיסמ וככל 003203 05ו וסוידוחלב
 "גו סלכ) ד סרקמ סקסכס סרק סר 60 ככ סרק וכ ןוסניד (תעד סמו ירח
 ינון יו * סתוכמוסמ ירסופמ ןמו6 "'6טפמ ןומופ :ירועב ןוכיסד ןוסוקור חפית
 סורתכ6 6רק 6ד5ע סעלפ ו בית סעו *6מ5ע) ןותוו 637 וסל כט | * וסוומפכל
 סטמ) סוס .תלרווס סמסכס םורו ס'עמל 6וססלועס סד(ס יככ חור עדוו ימו "רמו
 6תירוסכ ילכתסמ 03106ע 'כלמד סרקוכ ועדו 657 יסספט ןומיסב עדוו מו" 5
 ףכות65 סטודק רת6מ רקו רתנ ס6נע רת3 ס!עמב סוס סנועס סד0ט וככ סור
 5נמ יקק תסכתססוויפד סרורככ סרורכ וסמל 6סודק 'כנמד ורוסכמ סע ורוסכמ
 וס דלווס טטסכס םורו -ס!עמל 6וס סלועס 'סנועס סוס 6דו סמומת סנוע 6סידק
 סד6ס ת6 סמע סוד36ס):כסיכ בותכד טכ רכ 5כ0 יסוסד כת וס זס סטול
 יד6 חורו (תוממיסמ ככמ \03ד סטפט ןומופ ירמס ךוס *סד6 תמטכ + רכ כיתכו
 ןור 6תסו ןו/6 "ספוק וו ך6מומור וכפל ץומכ ווסי כיתכ וסיולע ןוסופור חפות + ססל
 [מ סי6טמ וטתו בותכ וסיונפ - ןורד ורדנ ןוקלתסו ו ןי6תת ןיגרד ןומוס3 סכסיגכ
 וקפסו ססיו'ל\ סוקזמ וכר ות ' סוממ)ס לו ת6יפפכ יכרכ סנופ דוע סיששרו ץר6ס
 * ךכ סכערעסר 0תעמ ו6ס סלכַז = סעדו לו ךמע סוס ךכ לכ סמנכל סויר

 ות

/ 



 חנק ךל חלש |

 < רמו חתפ ד (סוובכ 6 0רס רתלכ 60 סמל סוס וודופלכ 6ד לטרכו רמל ות
 סורודמ ומ יססד ןיגכ ער סז יסמ = יסדו ער סז "םמטס תחת סמעכ רט6 !ככער ס1
 "יער ךרובו 6 סת עסר ץפת 36 63 וכ רסס ותיסד 0מלעב 6לוק סול סו )ו סכקכ
 6 סדס כ) סגנ לכל רס6 סרק יכ ?ליענ רוק סיל סי 6)ד ער סו ר6 6ד לפ
 6תוכמוסמ ירסוסמ ןוכיסווסווכנכ עיסת סתוטס ססויחכ סככלכ ולנוסו ד ןינכיער
 רסס ות6ד סקלעב 9נ\ ןיד סמלעב ו6) סתוכמוסמ יככ ןוכוסכו סכקכ 6קנוח ןו) תוננ
 יפסכ סוחת ןטמנ סויסכ תרחכו רמסו מנע וככל רסוס סכק חם * סיתס 36 ירו
 יס :תוכזיסמ ורסופמ ןיכווס ןומו6 "וסכוכ ףמכע 6נססד ןווחנות6ד 0מנעכו מע
 65 רמ6ד סמכ למנע ישסכ םכ רכ רחכוד ב96 * רנו רחכו רמ6ומיכ ירטס 6ק
 וכ וסוודיכ ד יריסמו ןוחטכ םי סויפס לכ %6 סכדיכ ד סריסמ 607 סולכ וס
 67 ופדו ער סז דעו קלע סוססכ ןווס ן3 סו ךיס * תפס סור 60 מ בוט 6וס וקח לכ
 ןוכומס פכטת סרק יכס לכד כב לע ף6ו סיב סקופ ןוכ 6סו 631 05ע סכלמכ ןורודו
 ורסוסמ ןוכייס ןוכו5 לע סנגל סקס 6 סמל םיפדולכ6 "ןיכרסל ןילמכ סוורכמל
 ועבת סומרפס = *ותסד סמנעכו ןוד 0תלעכ סכקכ (קנופ ןו5 תינד תוכמוסמ
 6)ו נוסכ ינע ורקו 6תורוס וכס 6כדובע יס סול מ ןדסכ ותו ךרסכ רכמתבל
 נרדפו סכ6 ףפונס סל ןו3 רמ6 = סמכ וכ ורמ6  "!פשפכב סככווסתסר 630 דוע

 * לוסכ דוכ סורכד קנוס סתוס םמפ סולגר סנקמ רמ6 סכלמ סמלו 0תופילסב
 מלעכ וסיוזפככ וכווחתס'תוכמוסמ וסונסותוכטוסמ יככ וסכתשס )7 לעינגרמ חת
 ועבפ ונז6ווסל דפ ספיו'רוסיקומ 'ר נז6 = * ספ 310 ןונ מכ "יתד סמלעכנןוד
 6וססל סקס סמ וכמ6 = = סונע (סיויכרו סיקופוכרל ווסט = ' שכ ומכ ןוכי6כ
 כבר (ונרכמ סול ורדסו וס ץוירכמ ןיכד 6רכחו סוס יגק יכר ורמ6 | * כ רכ
 6ד י6דו 6םוו ככ רמס = + סוורכס ר(םו וסתוו ןכ ןועמס יכרמ ןוכמ עדכמל
 ן5 רמ6 6ד לעו ערוד סמכ .סומרג ס0וח6 סעכ 0) יומוו לכד ינפ וכ 6
 סוקת וינועכ סכמ שיח תיסר סרק רמסד ןונכ 6תורוסכ סי סכו סורכ סֶחַד
 ססכְוו סכמוסמ 6קי0ס סוס סקכזו וסו6 סכמיסמ סחולס יסדו = * וכממ לוסכל
 יככמ ססרכ6 רכע רועול6 וזק (ת = * ףכמוסמ ססונסד סרוכ וונמ רדסד ןסמ
 ןעככ רור6 סינע כיתכ ןפככו = סמרמ וכזסמ ודוכ ןעבכ ךמ6 תסד סמכ סוס ןעככ
 ךורכיי ךורכ 9כ סיכ ביתכ סמ ףסמוסמ קולט סנסד ןינכו * ןוקס) סוסי סידכע רכע
 סול יד 59) ךרכת סו סכנק וסט כד ןינכ *תירוסכ וכס ביתכס סד לעו סומו
 ליעסוךלנומ 6ת6ק (כפול)סנ לוס ךורכ 6םדוקד סימסכ ךרכת6ד 000 סכמ קופנד

 * ןכנד סימופכ 07 סמ ן |
 3רשוד ופכ) וס ןישכזוסנכ *סיפכ( סלכ . "וגו ספט סתו6 חלשמ

 וע ונטכ 655 9שוכ 6טיע וסיופרב) ורבד ןוכוס לכוס
 ןוסור סמ וכמו ןוסיר יוסמ<מ ןכ6 רכעתכ 6ער6) 36רסו ןוזעוו 6 רקס 7
 6טוע ו5טכר לעו יכוכ 65 ףפרפכ לכס ןיסיר יוסמל רברוכ ןכוכז ןכ6 6סד ןוכרס6

 :ןסוינמ ןלטכר .ןוביס !כו ןוכוס ותומ וסווערב) (סוכ |
 686 1 גו כ (כ



 ךל חלש ,
 -פכתסס סזמ פנו ררפ6 = רגו סמק למ רט6 סוטכ6ס תוס הרא

 סוס כנכ ןודכ עזוסידסילפ ינכ ןודכ וסיוחרסכ ןוסכנו 03ר .עדונ
 !רוסכ טוכ רדמד וסט סלע 6תעויסכ 'ז5 עמוסו 60 דוכעס סע רט 6קפולכ
 טוקתס6 ב)כ רכע סמ = 9טמםוסוסד ןונכ סותופככ סולע ךוסכ6 5וס) סרסיסד
 6ר6 סר סדוסי וכר רמ6  *סותופכ ןזת ולכ\ ןסכפד (וירכק יכגל 6תסו וסווכמ
 ןומוס6 סטו ביתכ ףסד סימרבכ ןכתס(ו ןסכד ורכק לע 6טמנ ןיניכס סיקעו ליטכ
 ןינכ כלכ ךכ = *ידמ לכתס6 09 סקפולכ וסוסד ןסמ לכ6 * קכעס ודולו וקלתו ושש
 * ד סטועמ (סכותט0ל ןסכ6 ורכז לע 0033 6ת6ו ודו לכתס6 63 6קחודכ סוסל
 סרקסוסרק עטוס וכו רמפ קנו ר "עפוסי ןוכ ןכ עסוסלסס< = אי"רזב*ך

 טונקיו * רעכ ןומ ןכ עשוסוו * עטוסו 50 סמ רמו כותכ 6סו |
 - ןטתל לעומל סורדפה ןויכ רמ6 36 יכר = וסייכמ ךעוטוו סו סשמ 36 606 -  עשו
 סכמוקנ6ד ספכ ירקס רעכ 6תעמ 6וסס דעד ףתכיכשכ סעכ) סיס ינסמל ךירט6
 סוורק 6רק (תימדקכ עמוסו ןקכמסד געסו סדסכ סמ סול רוטק (תעמ קוססכנ
 600  ןמת עומניסד) ד ךירט:6 5לספמ רעש .*סווכקפ) ןיעזד נס לע וכס

 * ווקס וכסנ 6תכיכשכ
 סלכ סכ תוסד סטפ ערו סוס 05 וכו מס (ייפ'ר *לגו ןו6 6 ץע סכ שיה

 6וסו ןוכמז סעכב 35רסיל סל כס סוס סו 57 ןמ 67 ןויכטמ יכנס
 י טכדו כח תכז ץר6 סיסד 6תימדקכ סטמנ סי רמ6ק סלק 6ס) * 6דכ פת
 יפררמס ומס כוופ ץוע ץרסכ סוס שס כיתכד סוורכמ ורעת6 +ס יסוו וכר 6
 וככרקב 'ו! טוס כיתכד תומרסכ ונוססד סמ לע 6תכמל (וומר סס) זמר ןועמש
 6כיסד ןומתת ו ןוכ רמ6 605161603 (יזחתס סוס יס ןומפת ןומת רמ6 :ןיסס6
 6כוסד ןומחת ו6) '  רותו סקנע רת6מ (\ ץע סכ םו לעד יערס ר6סכ פרסל
 דיגכ קס ףמורק סקותעמ (סד ןועדכת סמנעד רת0 לכמ .(יימממו רותו סער6ד
 ןיפ ס6 ץע סכ טוס ןועדנת (רכו מנעד ורתס לכמ סלע 6יווכט 0נסס ךטתתסנ
 וכבר לכ וככרןכ יו םיס'תכד 97 עדכמנ ןוקועכ ןוכיעמבר תיפדקומ ריתוופכ סרו
 יספר סווונמ עדכמל ץר60 ירפמ סתח קנו סתקזחתסנ רעו <ןי6066 6קיול
 656 סונ יגס סיככע ירוככ זו לסר וויט 6 ומ סימוסו * סיכנעירוככ ומי סועיסנ
 6טפַר כ6 סוססכ סכמז 6וססכ ןרכקתמ ונס וסלכ ןעדוקתטסד ןוכי6 סיעיסו
 ימי ןטדועתש0ר ןוכופ סומוסו 6ד לענ ווס סיככע ןכמתד סמכ ןומסרס סד6 סוכ

 2 : סקויד סוככע ירוכב
 כלכ וסוו יכררמ6 656 יסומ ועבמ וסכי) * ןורכמרע כו כגככ ול עלו

 סיכרכ 6 עמוסי כנכ רמ6 "6קסכ0 ורכק לע ס69כ9ת07 סוס
 ועכמ) ךלמוס ריכע6 סמ כו וסווכמ סכותם65 ליכיו פורק ס6!ע (עויסכ ספל
 | יש רמס קקנווכר  *ןינ56מ רסטד ןוסזרו כווקתססד ןונכ 6תסכס ירכק לע (תועכ
 וכוד ירח6 ב6 6וסן6מ חתו-0לכ סילת סוכד סיוננכ56ע 6ד וסנכמ סופר סוס
  ס60ע05 לוכיו ן6 ןוס)וד וניפדמו ומלתו יט ןמוס סשנ ביקכ 5סד ןמת סלע

 6תרעמב |



 טנק ףל חלש
 =יע6ב 6כומז 0טמ 6סד ןסכ6ל סרטכ) עסוסוכ ןמת ת30ע סתכוכס 030" 0תרעעב
 ומנתו יטס ןמומס סכ6ת :  ןורכס דע סכונ סוס דו סכק ןומ ומוסד ערס וסווככ
 ערס תככמ ורונוסו סערסכ סב ןומ כיפסד ןולופכ ןוכוסמ ווס סערז * וקפכ ןסממ
 ספס ועכ6 ס)ועמ רש6 סורוגכנס ספט כיתכד סמכ מנע ירכיב וקפכ וסיוסמו

 :ומלתו וסט ןמוק6 סססוטכ6 * וסכתממ 6מלעיסממד
 סועסס סרוכ ו לס רמ6 סכ תתפסדוסו 3 | "וגולוכסס !סכדע | . ואביו

 סכקד 6כקלופב (נכתס0ל לפכ וככמ וס 6 ספכ *נגוססיטכו :
 %כ כרקמ וניסכ סתורוסכ לדתמסד ןסמ לכד 'תירוסד ילמכ 60כתס05 וס) תיססמכ
 סול ןוכקתומו יוכוק לכ לע סל רפכמ ספ קד 690 דוע 63 ספ ומקכ 6מלעד ןוככרוק
 סמ רמס סול טמ כ סר ידסכ קרב לוז סוס סדוסו ר יתד סמנעל ןייפרוכ סמכ
 1506 סתימ סונע רזבמלו סימל יטסמל מכ רכ ןימוד סכק עדור ןווכ 63 6כופב דח
 סד( 6תירוסכ סכ יתכו לע ורכס 63 דע ןוכט ןיפש ירת סוס 6תורוס יסד סול סרכ
 'זנלע וססכ םכ רכל סכק יעכס 6 תמו רלפ וחיו" תמוה "לו יכ סוס לס תומו וכ
 דחכ סלכ תומו סתורוסכ לרתסס סל סו תומא נונו ממו 'קורוסכ לרתס6 0 ולופ6ד
 = ךרטמד ירזבו ךרסד וופרוס 30 * 6טופכ כוטְכ סדכ נע פוססד תומירפ רכ 06
 ערכמל וסר ך) .תינדו ליסט סככתס0סנו עדכמ) וטר ךל תוסד סמ וסכ פרטמכ ך%סמ
 "ותס סוסד ןיסנע ןיזוכב ןירתסו סכקד יומר ד ךרטב 06 סיטחל ךופ ת0 ןתת \ ותכ
 6טודק מס (יס 6סד ויכנו סותס )כ ףתורוס יס וכס 6 36 * 090 ןכ תו זוכבו
 ןפ תול וכס יסו (סודק סומטכ קסעת6 וכ 6תירוסכ קבעתמד ן6ענ ונס סנש
 שיולגו סיתס 6מידקסימטו סולגו סותס )כ 6תורו5 סי רמ 0 * (5כתססלו 9
 63600 וכ ןוכ תוסד וכל תולבכס + וכוככלו וכ תופגכסו וכוד30 ויפ תורתתסכס כיתכו
 סו ןוכו6 סיליד וכודלס וו תורתסכס לכ6  "וסכ עדכמלווסכ לכתס0ו סכייעלנ
 וסר תונוזס %ת י3ססמל טפו (מיתס וותער סקכדת0סלו עדסמל גוכו ן6מד ןווזחתס
 .סכק 6סד ןועממ 'ר ףמידק (מונוכ רכ ןומ ספרפנו ןומותס ןילמ רמומל מנע וסב
 ורמת ןולמ 6ד לעו = 0תתו )יעל סוס מוסר סוכוד סרדד ןונכווודו לע סכתסס
 * "חוטמ כלמ ותויד דע סוונבירסס וסיסד 6ד 6רדכ רד 60י נו יודי לע סיינגת(כ
 סוס סלככוותו6 6רב סורל ס)ככ וע3ככ סד6ס ת6 סודל6 רכיו כותב זס סת 6
 וס67 סלקל סמ תו6 ימנע | תלת = *ס)מד 6זר וזח 6ת ")ענק (יווגוד ןועכ
 עדיתס לו סיכ לכתסס לד 6)כד רומט ס6נע סוסס ס5מדק םלע *ןוונכזיכב
 6ליעלד 6נססכ רופק וסיסד 6כומת אמלע = ' סווונכזומנוסולד וסי6 רכ סוכ
 +'1ו5-רעטס סז * קדב ורע יונ ופתפ בותכד ספכ סיכמ עדומתס6 סכקד וס דו
 * חכתססד וסויכמ ססתת 6מלע סוססס(תונ> אמל * סכווכת נע סוס 6דו
 סוכ סכתמ6 סוס ךירכ 'פדוקו סיוונכ ןוירמ סלע יכ6!מד 6מלע 5וס דו 6דורפ סיב

 וסויכמ נתפס סול ערכמלו 0לכתס6) ןסעכ דכ ףתסססוכ סכתמ6 >  סכתס6 0 |
 6וסי6ס) יומנקממ רו דוככ ךורב " ודנככ סוקמ סו6ו)9ס וס)כד דע יזמתס נג
 תו6 ןורכ סרסס ת6 טטע סור6 סלככ ד (מוונכ * 6רידת סיכ חכתס6 5לד מפ
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 ףל חלש

 חכתמ6 טכ רכו רורופד 6ש:ע ורק6ר מנע י6ס ס(מדק אמלע .ןומנע לת סיל
 אמלע  וזחת6 לו וסווכמ קתפ6 סוכ 6'כתס6) ן6עכ דכ כת 00ו סיכ
 6וס דד 6ערסכ וד עב סוס 6דו סלע 6מלע 6וססכ רוטק וסוסד (ימלע סכוימת
 אמלע 6רתס סע עדוקתססו עדיתס ופסמו םס)ע 0רמ6 6קגעכ רוק
 ןיעכותכד מכ סול עדיד ןפמ תולל סיתסו זיכג 6רומט ס6לע 6מנע ס(תולת
 סכית6ד ס6מדק ססנע סכווגכ לכו = 13 סכסקל סטעו ךקלוז סידל0 סתסר 5
 ו) סת6 סוככ כיתכ ד לע יסדו חו סד6ס 6 סמע ביר סלנכ ביתכד טוטקכו
 סכוונכ תורו 0639 360 ןותרי ןינסו סידכס סלככ ןומו0 ןופ6ו סוקק\פד סמכ סכ'ר6
 001 דוכ6ת6 63 ףסד ססרק ומיטת (לג ודדובתת 63 סתורופב רסד16731סינוד
 65000 זקו * סק\ע יססמ ק\תסי לכ ןסדח ןווס) ןיריקיו ןו6לע ןיכט ןולנעכ םיכט
 יכ 6 ןיכרמ6 ןימלע) לויעד סכמוכ 0ק\פפסכ (תומד 6מעט סטטי 0% סד 6 כח ל
 6פונ יססמ ספור טספתסו ןימלע ןומוסל לועוו 6 רע סתומד סמעט סעט בסד ןינכ
 6ערסבד ע'ג) )וע רתבלו סטכוע לכל 6וחתסס 6פורו 6וינע יפסכ סיר 6%
 םכ\תסו סוומ 6מע ו6סד ספובר'פוכרפ ו6סכ סרוסכד (רס0 6כ0מ סיכ ףכרזלו
 6תוטכס יתכטו וחרו טורכ רטקתסו רודת .סינוד 6רודמ סוס ןמתו סיכ [קתתלו
 ינסמ6 וטדפכ םדס ולו "רנווטהסכ ד ידמ סוסו רסס סלוענ לניענ רטעתסו ונסו
 6וססכ 6ממס ןמ רסכ0נוורטע סרטעת(ד 6רסיסד יתותרח ןוגכ סנטר 6זר 6
 6רוסכד 6שממ 6ד ותכטכ * סרסיס 6ד תכס ידמ "ותכטב תכסודמ ןודכו סכמז
 5 ותכד סוכונסל רכ סלןד סרורכ סוס דג" סמ דק 6)כ 6רלעו * ןחת ןמ סכ ית6
 :סכוטקכ יליוע 6 דכ )כמ ןייבקססו ןוקלע וסנכמ תרכ ןועלע וסלכנ סתיו וסכ
 ירמא * וסונע (יכמו6קו ןולס ןונמ סכפוורו סכנוססד (כמפר ךורכ סדוסו יכר רמס
 * ןורוקיו ןוס)ע ןוזר סכמ ועמתמ6ו 6תויכמר סזר סכמולוס סד (ותסרפמ ןועמס ובר
 ןוכל לויעמ 6כ0 (סנ יכס)ופכ ונרתמ6 ופרוטכ וניז רמסו'תורוסכ סכשמ סכק חת
 ופ/\ 606 ספק ילכתסמ (לו ממיסמ 6) ועדי 6)ד ססכ יככ "ןו6לע יחנעל ןיכט ןימנעמ
 6360 לוכוכ ךיסורמס ןוכוס ס6)ע 6פוסכד מע 6וסס סכט 6)ע 6וסס 0
 שווק (וס (סד ןוקקתו תירוסכ ולדתט6 כבככ סזומע כיתכ סמ "וס לכ עדכזלו סיב

 0 * שו ןועדנק סכמו וכוותק ,
 תורו 6סר לע 6וסס סכמ ןועסת "וגו סוס סמ ץרפס ת יארו
 םילע כטווססעס ת0ו י ו וכל לויע סכ67 ל םהיארו
 קוקס ןיסנע ןיגרדכ סלע 9רקיכ ןורוס ןורופ ןמווקד ןרעד ףתכבבד סוויד ןומיס
 16 6510 סיל ורכתו ןוסורנו לע ופקתס דכ 60 לכל וכוס ומקת סכ "ספרס לוס
 * 160 לכל וכזוסכמ וסיידו ופר6 166 סולילו 6קמו סכ ועפויל 6תורוסכ ופקתל דכ
 וכוד ןינכ תירולב ופיסתסו ימפלופכ ונדתס6ד ןומוס ןיפינס יס כר 00 ונס טעזס
 ץר6ס סע ןועדכת 6תורופדמ .*(זרט6ילוס סכעטס ץר6ס המ .> 696 60 לכל
 ס0 ץע סכ טיס יסולכ סכמ ריעו 6010 ססכתונ ס6'ע וכיט ובכל 16 לע (וסס סמ
 0 סל 0/0 קכתט6 ויחד בורכ וסר ןומלע ימלעלו סלעל ויסד )יס סכ תוסס ןיט

 וגעיו . ו



 סק ךל חלש
 נגע סכלכ כנככ וונכ ןיקלס 6סכ וככ כנככ ולעוו'ןורכמ דפ ףכו) כנככ | ןלעי]
 לע י6סד 6רקנע 6סד ומס רג סכ תולד ופחד וכוגככ סכבמב לדתס0ד ן6קכ
 ןנרכס דע סבונרתב5 "וכנכ סימס וכרפ סלכ כנכב 6וס לכד בופמ סנונכ דיכ6
 ןגינפ יח ןזית :יתלתו יטסןמיחס םשו *סכומססו וכסק סכ 0רכמת(ל ות6ר דע
 וקודקד 6תירוסד יחר6 ןוכופ ןונס ןורגפו ןופכוע רתועו רופ6 רנסטו 6קט ןיסינס
 ןופ6 סתכככ סוכס עכט ןורכחו "סרוכבד רטסמ ודולותסד קכעסוודונ * תורוס
 תורו ד ןנרכסו סרטע רטס לכנ 03 תו6 סימפ ןיעכס תור\ףד ןופכע ןיעבס ןומוס
 6תירו ל נוכק) תו ס סתירוס ןכומת *סורכימ ןעומ וכפ3 * רבחירס6 סכ לדתס(ד ןסמ
 ומס סלכ תקפכ כתככס סרותמ ןורכמיסס) ספלעכמ סרותו כתככט סרות וכווס)

 ןעומ וכפל *עכמ תכ ורק6ךכ ןובכד ןוכס עכמ סתכככ יחסו 'ת6 ותוק6 סתכקל
 "םורכמ .תמכח כמו סדקיככ לכ תקכסת מלט תקכמ כרתו דכ סורכמ
 ' ףתוממיסמד רטסמ ןוונתד ספרד סרבסינמ ןוכוס ןומס לוכסס לסכדע ואביו
 ומסר ןוקרפ ישלר ןמתמ ןיפלוס * סיכטכ טומכ וסנססוו .* 'ףגו סרומז ספמ ותרכונ
 סר ןככתסמו סיונונכ ןונמ ןכרכתמו ןילמכ ןסדס 6תוכמוסמ וכבר ןוכו0 ןולמ
 6 תוממוסמ יככ וסכתשמ 637 ןומי6 4 -סדנרפ וסכ סכתמס לו דק תרקעו דק
 י"דורפכ ומטכ טוב וסוששוו טס דורפכ תוכמוסמל סמ ןיננט ספמ) 'תורוסופוס
 רטמכ ןיומ ככ סוכ6תס ןמ) סיכומרס ןמו *ךנגר טוטל ןתו 36 לכ טומכ וסמ
 ןוכיית וכושי\ *ץר6₪ רותמ ובושיו + ףדורפד 6רטסל יפכוקד סרטס) 60
 כט (כיממ 63 סמוו דע ןל תפכוס סמ ירמס וכוטקל סקר( ןוכוותו מיכ לרטסל
 ןפמווכזו 6ס 6מכע סוסס)ו טעה 9כ)קכ (סכופי סקור (תוכְסִכ כנמע ס מלל
 כנמע6 50 ילגוורק(וו 5 ןרפסיו +6 ינכ סכסרטס 6לד ןל כט סוונגנ לועוו
 5וסס לוס כט וס םכדנ כנק קכז סבו ."6מלע 6וססד 6קלומ עדכמל ןובכ ?כיסנו
 סעסוע יכ ספא * סוכוכזמל לוכו ן6מ לכ6 סתורו6ב סכעדור סמכ ס0לפ 6מע
 ןמ סוכ ף5דתמסנ ליבס סרתוע סי) סיד ןוגכל)כ 6עבע לכ בימסו )ד סוסףיקת
 ינסמכ יעכ סכ וכומ) ועבד ןסמ [רכ ססויס סעסוע וכ ספ6 יסדו סיכ יכזיד סוס
 לכ ןוונמ ןיתכ  "תורוכב תו!ודב סורעסו * תוזע סנעו רוסעו ('דכ 6רתועב ףוקת
 ף'קת ספוג יעכ סס וכוסר קנעס ודונו סגנ טד לכ סעו )כמ ןורסחו 037 (כוט
 סוססכ לכ7תמ0) םכ רבד סוניפ קמתמ (וסד ןיבכ לרודת ןמת חכת יד ירלכ רכוב
 כט קלמע = 'דועו סכ ססכו!וכיו ןסמ ,לוספו רטכ רוסטו מט רתסו רוסיש
 ₪3 0ס :כנכס ץרסכ כמוו קנמע וכזי 6ר לכב ולפסה שכרב סמי: 0 "בנכס ןרסב
 סמכ'וגו ירומויסנ ותססנ ."ספוגכ רודת תכתטוד םכ רבד 0נרטקמ 6רונוטק סזוכ
 סי וכוו ן6מ לכ %מ%ע סוססב לעומל ץכ רכ לכי ד ןיגכ ןמת וחכתפמ ירטקה
 םיכ סוס וקיפסד ןינכ *ל6רשי יככ ככ ת6 אונו וס ןולמכ סיננכ לועו\[0')
 וככ ץפס סח ירטס 67 יל חתוממוסמ יככ ןוכיס - * ץר6ס תבד תסנסוכווג דכ סע
 סכל 636 ןכמ ופכ 6) ספק וכב) סכד ףתוערכ סג רכ !דתםוד ןווכ "ומ סכתכו

 326 * ץרפ סרו סלעל סוקודכ סנכ ךמעו ביתכד מילק פיטר סנסס ןורתקס)) =
 4 ג ל ב
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 < '6לו סרתוע ועכ 0% (תורופד ?תורוסכ ןוררמו )ד ועכ ודורמתל6'ווכ ךא
 לדתפי ו6 6ריכת ספוג ףסד -[ר ס סע ת6 ולרית 50 סת0ו < פכסדו 0כסכד ונס
 כלו בותכו ךותוטנעל ינקפו ךרסל וסת תוספר רסס 9לככ סתווסל חכמי טתורוסכ
 6דכע (וומנפל רתס ונפ ורמלו ןפורכמ ןומיס ינרטקמ ןוכיפ לכו " 6פרמ ורסכ
 %ץוו לכב וכוזמ ןכמזמ וסיימרגכ ןוכו6 "טס ממחנ וכ >וטרות 56 ךכ ןיבכ 6כלמד
 סוסוכמ 'וכרועסו ותכו ךכ)כל יתוונ סיברועס תסו לדכ'תורוסכ ינדתפוד ןוכוסל
 ודע 6עט 16 סועק (כודל פקות סד סלכ ן6מ ססילעמ סל:רס .רסכו סל
 ינרתטמד ןוכוסד ןוסקנומ ספכזי תירוש ןינכ ופידע6 סככ ו6רית 5 ומת6"ייד סופמ
 וס ןעמל רסס סוערוסוח( ןנרק'ו םממ סכקכ ירטקתמ 6סד סקמל סתירוסכ

 לג * ןכ סונט 6כ סרכד6 יער) |
 ות לוכט6 סוס ותרכ רמ6 סכ5 וכר | >'וג\ !ןכס6 ?חכ דע ואבו

 :עפוסיו כלכ ות6  *ונוכו 3 5 69טכל ות * ולוכו 3 סו קלסכ |
 סיכטכ טומכ וסוספוו כותכד סוס דס וסוודו לע ףקדוק) סול וקינסו טיל ומטכ
 רועכו סיכ סוגת סוסנוכמס 056 ןסעכ 6ק י6מ סרומז = * ןליחי סיכם ןוכוסכ סונסב
 טוטב וסופסוו כותכד | *טומ סורק רתכנ | * סרומו ורק6 סירתסב רכחתמ סוסל
 עול ןייזחת 0 ןוכיסר כלכו עטוסי ועדי ןסכמ ותרכד סוסס עדומתטסד סה
 כנכ סו6ק* וסנכוסוינע וכנמ 6 ןויתסווסד דע "(כסקו ןכנופ סכ ןול יוסמלו\ םערסכ
 סומרבלומק דומ ךילוחכ ןכס סמ ןופטקתוי ןכ6 ךייגכ ופ סכוס לכיס רמ6 = סכוסכ
 סיכטכ כיתכו וטומכ וס\6שו כיתכ 6סדורח6) וכסו 65 מפ רזענס 'ר | * ןומוכסוו
 ןוכ ןכ עסוסו תלטונכותכד רתכנ עסוסו ףונ\0 ןפכמו וסייתווכ סוכס ווס 5 וסלככו
 וסיוכנ וטמ דכו 16* מ7ק סוטקו6 60 סיכמ יכסו סילגכמ סוטכס סוכט סוטסס ןמ |

 ןפטמ וס דכ רמ6 קנו 'ר 'סוורומ וסיימרג ודכעוורתט6 ןוכוסו ןונ וכסי 59רמוד
 6נססד ןנכמו וכיזתססו וסוימק ספד 6רטומ 6וסס ןייומ ווס סוקכע ןמו0ד וסויכנפ
 תסוסתס כיתכו סו ונע סכסביתכ *כנככ סזונע ססי36 רמ6יורססןונ כיסי (רטוס
 ןומ 5כסכל ותס 056 ןומ וקכמ סייקכע ומס 6מית+0) "וכיותט( סיניגכנ 7ג) סוס סטמס
 סלוסויככ "ןסיימק ל ( יטעקסמנ ספ) יכותסמ) רטוק לוס וסוועקפ ןויווס ווס)

 תות רמס סווח'ר "וסווכל וכוותט6 סיכיבכו סטפ ןול רסמ 6שודק 6מס תרופמר6
 (תימדקכ ןורק6 ןינופכ +ומוייכרוסוסלכו * סופר "סיקנע *סונופכ :ןורק6 סמ
 ונוס ווסד רתכל'סיקכע ןורק6וסיוכמ ודונוסו סטכ וככ תנככ ןורכסת6 דכ רתבל
 6ס) סדוסי 'כרמ6 = "סופר ןורק6 6נועלד וססמ ןויפרתמו 0מלע 6סכ ןסטפו
 6רטסו6סמ ות6 סיקכעה ןונכ 000 וכסל5- סוקכעכ סס 56 וכטחו םוקפר כיתכ
 יכרוס ווסו יקפכוסויכמו סוספר לד (כווגכ * סערסכ רוקו וטסוקסו קרטס יססעו
 ווס תומ סוס 6פוג תוגנפד ןווכ סיס תובנפו ספוב תוגלפ טנחת( יסנסתמ דכו וו
 וסוימרג 6נטקל |6עכ ןוכו6ד ןוגכוותימו וסוימופל ןוידטו פרכ יכטעמ סכסע וככ

 < סו6פרס דסס ןיתמו ןפעכטו סכר סמי וסיומרג ןוודטקקנו 'ר רמ6 י סוספר ןורקס |
 (יכמוסכ 0 /6רסו ןוליוע ווס 09050 רש ןועתס ל * ססיככוטו סימ קמ וכנוחל

 סכטינד .



 אסק לחלק[ = +
 6ורו טחכ 6מיכ 6נטולד 6כמוס ןסמ = דק עבר ףמ\עסיפקסוס 65 טיב כלל
 ןמ רכ סכק לק ככ לעו ןגעוממ ר רכס 6מסוו סב לוט סוס 'ע מכ תסדמ למד
 חת | * וכל ןוד6ימ וכת6 וכיתפט ריכנכ וכיכוטנפ ורמס רש6 כותכד ןינכ טוב סכסו)
 ורמסד ןוכוסותומ + 6ערל ןומעוו סכד סבתסכ ס לע רוב סטוכ סכטו) 6/0 דכע סמכ
 = וקופ6ה ןווכ לוכיככ = * 6נכ לע סטוכ סבטונ וקיפסד 6כס ₪2 ןורד ורדל סיככ רזג6
 ןמוסקוסומספ וכק עונכ 67 נעספקיכק ךכ ןונכ סימעוקופ6 וליסכ טיל (ערפע

 סמל סיתועכ 69036 6מלכמ ס0נתס0) וסלכ0רש =
 ודונוו כותכ פנו ורפסו סכסספ סוס ררמ6 יגור; 5 | ןזחתלר

 זמר רתסלככודינוו * וודוספכ סנט ףונ\ס דס לכ 036 ורמ(יוו6 '
 ןרמסוו * 6כלד 6רוסרס ורמקוו 6מנעכ סרומ6 רמסוו יות ףסו סתולכמב זוער 6
 96 וכסכ 'תס לכ סלמד 6תוטירפ ורפסוו .*רת6 סמכב סכמוקו6 סו תדיקפת
 לככ קבשמ תווסד ערס סוסס) ןמתל סב9סע ומסכ 036 / "סינ ועכמ וככלס ו
 ועבד ן6מ רמס קפכו "ב = * סוס טכדו כנס תכז סגו * סתווכד תינד תרמ6 תווסו סמו
 רמ6 ויס 'ר = "יוכודכ סומ וכטסיד ןיבכ ףתימדקכ טוטקל סמ למוכ 6כודכ רמועל
 תותר סו סיס טכדו בלק תכז סגו'תווכד ולד תרופה סמוו לכ 05 חכטמ קסורמס 0
 6דו5ורמ' ופטק ןיריעו ןומוסמ רח 6לכתססורפ סז 6סד וכס 103 )כ לע ססכט
 ןונכת6 סורכמד ףערסכ לס ןותוסולו ןותקע ןומוס לכ ופכסו 59רטופ סלק ןיסה6
 ןורכנןומיסד סמלעד סופרו סעסזעוכ ספא = * ירתדפלע רותו סערה ןוביסו
 :ןורכיג ןופיקת 6תמ יככ ןוכוס ונופס סכסו ןיקרס 'רחתססנ רכל ןיבתי 6כרק יחיגמ
 ."6תומיגפוסכ ןודכפו 03 וסיוע ןומככתו לעד ןיכנז לכ וניפסד תורוכב םירעסו
 ץרפכ כטוו קמע תכד וסנכמ סיטק ורמס םיכ סכשינכ ורמסד סתלכ יס ר רמ6

 6כס 'כ > כס 6וננק 60 ירמ6סול סמוגסכ ןסעב דכ סונח סיכטכל םכ רכל * כנכס |
 * ןומז סכס 00 6לככ סכר חגסד סוסס רשונכ ורמסד סע לכמ סוטק ל יסדו רוס
 תס וכתיו סלעס לכ מתו דימ "סיכ ם05ע0) רתס סוס ססד כ נכס ץרכ רת6 ןסכו

 6)כ לע וכיסכ סטוע יסוו'ר רמס * 03 וססכ ןומנענ תורוד) סוכב ועוכק סנו
 לע חכות סערסלע פנו 'ררמס סלק לעו ערס לע ככ לע יס * םוכ סוס קפל

 ןודכו = *6קווד םעס זעוכ וסכ לוכו %מ סעס זע וכ פס כותכד עמסמ 56:ןוכמסכק =
 ן ןומ ס6כימ) סכק "עכו רמת6ד סמכ י6ס לכומרג ןודכ כנכס [ר0כ כמו קפוע =

 "'וגו וכפל ץרפכ רמע ורופכ סשמ ולו סדיממסל וו דסס לע
 ןימפמ לסרמי ןוכוס ןיסכז ורמ6וסו רו 6ק60 י':תכסנ לד | תעו

 6סר וסכ רספת(ווסכ יככתפו וסכ וערתס סכקד 6מלעד ועע |
 ןרטקת6דפכ דחד ןונכ 5תירוסכ ןונדתמוד 36רסוד ןוסיכימכ 606 יככ6 03 מנע
 ןמוב יתונופ ןימע רפסנכד (מוווקו סופוד (תיוויק ןוכי6 6קנעססכ תת) 56רשיו
 סע סכוונכ סול ןיקת6 6מ)עכ םכ רכ ספק 6רכ דכ חנ :ןוסור6מד 6תתוער ידבעד

 (מוומו ספקות 6וסד 6כ5 (ורס ןמקד'פובד'תיעבמסכ סיפסותו סי סול כסיו ריקו =
 ריח סבל 6 * וכות6 ןמתת כונה ופויס ןומיס לכו ספוגלכ ןות ןויתו ספוגלכד

 ףקת6ו
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 ףטקתס 6דו סוכ רוחפ) 6ניע) ורה טורד סחומ וסוסר 9ליענד סלע רתסכ ףקתו
 6כלל סוכרקמ ספוגד יפויפ ןיקתסו ספוג דק סונ לכעו טק ןש'סת'ס ד סכוונכ"(דב
 =פקות סוסד כמ סוססמ מות ןיפייס ןוכו6 לכו ספוב לכו סקיע5מסכ ירסמ כנו
 ךכ סנענ 6ורטד סלע ףחונכ דח6ת6ו רטקת( סכ3 6וססו ןוונת'סיכ 6)כו נכד
 "מועד בוסולכ רסססד סוכווקוסד סמג) ( דפ5 6 ) 606 0מ!ע ס5ק לרכ דכ סו
 ירש 6כוסו לכל סתועכמסב )טורו * םפשורינ רחסס 60כ ןימו6 ןיעבס לכד סכוסופ
 תכטל) ןרזס תורוע ןוכוסו 3סרטוד תורועל רקס תוכס רסו תוכס רס) רחס0 וס
 לוד .תוכ וכלמ) 030 סרועכ סכוסו תוג ןכוכתו ןיבתו סלודג ורדסכס ןמתד תוזנק
 וכוס) רסס םכוקס) קכזמל סלוססנ סנו6ס תוכ) רחש תוזגס קכשנו וסיודוקלב
 ףכנ סוס סכסו ןורלו סיכורכ) תרפכו טיבט סכיכפ ןמתד סוטדקס םדק תיכל לכוססו
 6כלו- 6פוגד יפייס ןוכוסד סכושוד ירת ןומוס לכ וכזת 6 סכסמו 0מלעו 6ער0 גכד
 6ד (כוונכ = ''וו תלפפ ךתבףל ןוכמ רסס סדכ טד דיחסתסנ סףורד (םומוו ןזתס 6ד
 6ד יכול ס6נע סמו ספמותס 6רוקו 6ןרכ ססנע לכנמד זרכ וסו6ו 3יע) 0נו3
 סוכ) רסס רומיד רסכ ווק 6ת | * סמו ןמ זוג מו ןמ 6מו ליעל תוס 6עות יסו
 ונלד ומממ ןוכו6) ןרחס ןוכו נ ןוסינד סעכסמ ןופילב ןירטס ןועכט סילכקמ .ןוורסמ
 (עוכרד סודה 6תרק .6יססנ ןרפס ןוכי(ו ןיכותר עבר05 ןרפס ןומו(ו וסיומא
 תוכד ןוסוכלמל 30 ןמתד סרועכ סבוי תולו תורזעמ וגל תורזע ןח 'כ6תו וסויגע
 תיוגס תכטנכ ןמת ופכתטמ סלולב ירדסכסו יכתוו יכטוותפ ןויתו וסיירופ)כ דוד
 ןוכוונע ןוטידקל ןמתמ ביסיתפ סכודו םמסמר רתסל םמסקד וסוולע (כוד יכ 6וססנ
 ןות6 6דו סוורס סכל 6וס ןפתו לכ סוכד סוטל קס םדקורק6ד רת6) 6טמר רע
 סכנמד (זרכ וסוסו נועל 6לוע) סד סכוונכ 6 רכ 9ד דיפ סת(ו סניעלד 69 ןמ
 סנכ ולמ ןופכתסו דכו 0ככד סקמותס סלע וונמ ןותס לכד םכתמסר דע סלע
 ריסכ6 סומו 6קומכ 6מיתס 6קיתע ריסכל דכ חת - *6רכ סדו סדכ ד רטקת(
 6מידק קיתעמ ותסד 6לימ וסס'וו כ סוס ד) סכמיקו6 סו וו סעכ ךרדכ 3
 * תת ךטמתיו דינכתיו 6ליעל סניעכ ינסוווכרתול סב לד "ןומיתס לכר 6יתס
 ופועלו סנעל ןילרתכ ןורד לכ סכסמ 6לומ5 רמ0) = = סומקו6ד סקכ תרכד רט(כ
 6וסיסמו ףקונרד תעסב סד רמומל "6תקער (תעזב סד) רפיע) רמ55 ןימלע
 וכר רמס ןסכמ קילס וסמ6 תמ6 קחכו כר רמ0* ינמ סכמוקו 6 סו לגו סופס ךרסלו

 בכל סדמ סוססכ וסוימרב ןרכד סרקמכ יסד ןסכמ קילתס6ד סיל ומרב [ומי יוס -
 ןומסד ןוגכ וסכירמיממ ססמ לוכו לד וקלתס0 ורק6 רסס ןכ\סיל ודדומ סכ דדו םכ
 'רמת6 60) * 6וורכס ורעת0 6סו פממ ךורכדכ ךירכדכ ותסלס *ומרג
 סנו עלעס .תלקקס סרססט לס ןיטלס ךיתעו וכפל כס5 פוקתעסכ יתלנע ךכסינזס רטא

 'בול60ל) רוק לולנקל רפסס ןמ וטיטטקל יקינר 99 סו לכ סעו רסק מממ ורס5 ןעוקמב
 וכתיו 69תפ .6וססומ וקפכ כד תמדקמ 99303 ןילכינוס 0לד סמ6דסע אדו
 ודו סכס תומכ+ס ד לכ ןכומחו כס ןכסד ןווכ 67ל ד ורמ6ןומ)ס תופת (תכנכ
 6 סכממ 9 60 וכסד 'וכמרנ וסוינע תלפכ סתכוש וכתו :ית6ד לע לועב

 רעתסו
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 6רקמ ירסמ ןומ63 ומס וחפכ - <רכסד סדרפ וג) וקופ ווק ןול רפ6 ןומ רעת6ו

 * סר לוססכ יכמס ווסד
 ןיתמטככ לכ ןופונכ 6דו < (3לר6רתכ(ס :חתסס = .ר"מב

 וקפכ וקופ 6כעמ סוסס ןוג רמ6 = 0תכב וכד סכוונכ 0
 רמ6 סוס לק דפ טד (יכעממ ורט6"סנרד 6וסס וג ידמ ןותעמס ןוכ רט סודסכ
 יס ומ ןותערו ןוכ רע6 -ךר6תו רטקד ן6מ רנקתו רנד ןפמ קספתו קספר ן6מ
 כר ןוכטע טקנמ 0קד 6קוכו סוסו 6כרבר 6רסכ וס ןותממ ןול רמ6 = 656
 ןווכ 6ד 6תרעמ סורכ קוכונ סוס 6עפנ 6כס טעו סוככ) סוס סוס ןדכד6
 סומק סמוולככ 6עווק סירכ קוכי וססו  ותומו לכסונוניכו 65 ךוטס וב ו0סעד
 ככ פתפו 05 דפ * ןונמ תלת סימס רמסו סלע תביקממ תיחכד תעסכ 30לכבד
 60 ךתלוז סיד3ס סתסר 63 ןיעד ןומופ ןומיפס ןוזר ינלמ לכד ןימיתס ףתומכפד ןוזרכ
 ןוקספתו ןונטכ ןומ נע 6תירוסד ןונמ ספד ןסמ * קספתו קספר [5מ רמ6ד ןפמ
 רנקד ן6מ רנקתו ר:קד ן6מ מע סוססכ (מווק סוכודו" מנע י6סמ יסויומ
 במפה ןפמ - ךר6תו רנד |55 מעד ןיופופסמ רכקתו ספווכוג סוכ ךורסמ נו ןמ6
 ריבעד ןסמו * לנכ תסיפסכ בכעו סנו סולוד ססורק סרכקלו ףל 6פטמנ ךרטני דח6
 תת ווסדכו * "תלת ןוכו6ו וסכ ףתתמס דפו ןוס- ןורת רמות * ןיוח ןוכר6תי ד
 וסוו וסכ ףתתמ6 וכורש 'ו "וי ןוכוסד טרשי'מסד ןטממ ןורת ןופ6 ןופ מס *דח ןוכיל
 ןורת רמס ות * סלח %דופיכ דפ ןומוס דחכ ןרכסתמ דכו "קמ * סקנפסובד מתוח
 רמס *רמטתסו 656 ןת6מב טסו סחר יפדבלע סט טיס דכ * רלסתס דחו ןוניס
 וס זוכנס יופסמ ףסוו זוכבד ףעוו ןמו *סכק וסכ בוכר סוסד סיכורכ ןירת ןימ0 ןול
 "חור יפככ ע לוו ףעוו בורכ לע בכרונדסס ןמיכב יכננדח רסתססו ( דק (ס )
 ךירכ סופוד ןוכו6 ןיווכג 4%]תסע ןומולד סונע כוכרד סוסס ןומלע 66 ןתסניכ ויסגסו
 וקפכ דכ יוקפכו רקס 6דרוו סכמת סוס ןומ כסו וקפס ןוק0ןיסכו סכסמ וקופ * וס
 עו )וס 6וססמ תוחכ סוסד רסכ פוססיומק"ננכ יוחת6 כו תֶרעִמ סופ סיתס6
 סופס סרטכ וס ופכמס ןמת ונסעו סדרוו ףוססכ ןוכו6וחר6 + פרח( סתרעמ וג
 וי ןמ 6תורכמד סולמ (בימח 0 ססד ןורבק טוטק יסכו ולוע ןול רט ?תרעמ
 יכנל וטמלכ "וסוודסכ סרשכ סוססו 0090 סדרפנ וט סמ ולסע" וככ 030 סכס 6007
 וסייתווכ רסכמרקו םוכנכ סד6ד סקוודכ 6רטכ סוס רדסת0 סנסמד ןוסורמ ןומיס
 607 6כס ות6ד 6תינתמ ורסמכ רו וכס ובתור ןומו03 רמ6 סדחכ ןוסמע כיתוו
 :ןיסורמ6 -6כמיסוככ תוס וסויכמ דפ רמס *סכסןכרכר ;6ילפ ןומ\מק6 ןוסירסמ-
 וסכ ודיחס טוטקיסכו וכית סתביתמ ורסו וכית ורמס וסב ופרס ןודרו ןורת וקיפ6
 ןיכרח6 ןיורו 6כד תמד קי ועדוווס 6לד תוכלס ןיתלת ןומת ופלוס תעס%ססכ' וכתמ
 סת דס יתר יכ6 *ורמס ווסד וקכ60 סרקמ ירסמ ןוכופיכנ)ורדס8- סתירוסד
 'וגו סת 6 סידל6 %סד סעומסל סישע ןותמורקסדניעטבותרמס ינ6-סכלכ ןוומעיככו <

 סול ליחס סד6 לס ותתימ סמרבו ןועוענק סל 6כ ןכס ערס רכי וכיולע ןותכטמסד ןווכ =
 יסוונכ לכעת6ו מד לוסערס רכו ם\טסו סיוגכ וד ערס כו וסס וחחתיד ןיגכ סרפפל
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 סכורגפ יל סוס רכלמכ נפו סת סכירבפו ביתכ כס 50 וסוימעל כס סוסס רוס
 כורסת רורת תוחכ ערס רנד וככ תופד ןונורסס 6כקוכו רכד לונכ ערסרני ד

 ןורקסלעו = -ןינגע )ו רודת ןודורומ וכססמכ ןודורומ ספו ןינעמ מהלב קילס
 סיתכד פכוס רקד פוס 'וגולחכס ת6 רובעמ ורגפ רט לכ *ןוככד ץמורסח'כורגפ
 6תוערק ןינכ ותומוסמו סירגפןומוסוזתו סוסרכדמכ דעו = *ונפתבותכ 00 ונפו
 ונוע טופס יסכו י6)ו6 'ר סוסס רמ6 = "סלעל 0מנעמ סורגפ וס ס0ניט סכקל
 ןוכקנוס ססכו (ססורפ 6תכורפד רת0 6וסס דע טעימל וכל רסמת 6 וסר מד ועסתו
 6ויטל ורוסככ ןרסכמ ןוסופכ(ו סדגסד ןוסורסש ןמתווסו סדח תכוד וג ושענומק
 קדכ (תורופד ורוסכ לוי לככ [פמחו סדגסד ןוסור6מ ןוש ןוסל רט 36 ןפמ ורמ6
 וכר 20 .וסייווב) געומל ופה ןול כיסות6 69\ 6תורוסכ ןיתדח ןינמ ספכ ועמו" תוסו
 ןירכק (6רכ יכס ףופוממו סרק6 (תכב וג)ו:סע  *ומקתו סרח6 (תכודמ ונש 6
 = ףככ ירבע סד 95 60+ סמ סומירמ(ו ןוטילק ןרסכמ ןופוגכ ןויס ןירדסתמוןותוי דימו
 ןופוגכ רו ןומקו ?תומדקכ וניכקד 6שיב 6מסוו 6וסס 6נכעתמ וככסה רוע סנו
 ומויק ןסמח ןותסד סכווגכ ייסד רוט לע ומויקד ןושדק ןופוב ןומיסכ ןירסכמ ןוקרק
 ורדסת6 ערס רנו וסוילעוכיטמ6ד ןווכ - לכ סכופכל )כ ןופובכ יכוטד סרוט נע וסנכ
 יכרופ רסמירע ת6 לרמו ומכ ו:נתיו רסס'יסרכוכ ןיפוג ןיסמדק ןיפונד יכרח6'ופובכ

 :תע) סומק ןוספדתק ןוכוס לכו סיונויק לע סיס כו: 6 6ס וסככת( וניז רעתס 03
 רח 6 (חתפרמח סתכגד ןימלו6 תוחת וסוידוח)כ ורסתסס ודמ ומק 6)ו וסנכ וקרפ
 -ןוכיופ ופסא +ןוות ווס ןיומונוע ןורת " ןמת וכותוו וסע סדח 6)כיס ומס ןתול6ע
 (רוסכד ףסירפ סירפ סילעו מנעד ןוכוונו ןורווכ ימוו כככ 6מקרמ 6ככסמ דח ומחו
 רת6 דע סככסמ (וססוגומח ןילמ ץרת סופכו *  65בתס6) ןיכייע ןונכו לד 63ככמ
 סוסד לק דח ועממוןימדוס ומוכר *סולכ ססלסלו ןמתמ ומק 03ד 6סורפ (תכורפד
 67767 6רוסכ ונוס ס(עיכר סנו ונע ןירוסכפ וס! ססעיכר ?6כ:כ 6
 ועחו לכתסיד ן6מ מד קב ןיסס תיעיכר וכסכו * בותכ סולע 60כד 6כוכח ףמיענ וקילמ
 * סווקתיו ףוקווףופכ דכ ורס ממתר יכניס חתפתו יעח לכתסו לד ןסמ *סימוע ןומסו
 ןפמ דיכעתס סיתוער וג) ןיכורכ ןירת עד ןסמ = * סי )וכ וכ (וומ ףופכ 6
 שוסס קספ + )כס תלו 6כרקת05 טונס (וכרד סככרק י סיתוערמ קופר ןוועמד
 ןודרו ןורת ןומוס וקיפס ןיס ורמס וכויוונכ קוס ססמוס ןיקונוע ןירת ןומיס.ורמס סלק
 ןוסוו 6תכיתמ א ונמ ןיקותע ןיורכ ןונמ ןירת ןועממתד דע וכית ור וסבוחרס
 כו :וכתכ ומסד סמ לכו ןולמ יכס לכ ןועוופ ר רמס *ןס ורמס וכויווגכ 0ורכ רודת
 ןונמ ןירת ןוכוס ווס סמכ סכס יכ05 סכלופס (מ0ו יוכרד סרמש6כיתכ סוס כס וטל
 ןווכ = * וסב טתתססד ן6מ ןימלע בירחו ןימלע וכסכ ןילמ ןורת ןוכיס ירכ ךויח יל רמו
 "עמל רותו סתוטר וכל תימ וקופ וסופ יקומו ןוכוףורמ6 ןופמ ןירת ץול<ועמסל
 65 ומקל לכו וקפכו סיב ופרח 6דכ ופרס רמפןו) בסיו דס חופת וסיוכמ ךק קיפס
 ןכורות וכל וכרדטיסנופ ר סוורכמ ןופ רמס סת6 סרק6 סכממ (ס וקפכ * סולכ וכ
 וגל עכת וסוסל *ןותפרי 637 ןוסלע ןילמ וכ) .עדו) ותוו סוסו ףתרעמ סופס סכס סימ

 (תכיתול



 .של = ל חלש |
 ןרדסמ ווסו 6תרפמ סופ6ות6) סידסב וקפכ *ןו3ט וככ סל9ג5 וסר 6סול תכותופ
 0 6טמםכ ריסכ ת0 ו0ו0 ר 60 יכסד 6 ' ןמת ופלוסו מקד סמ לכמ 679 07 מ
 6לחכ ורכחת0 "ומ וכל רמימנ וכ וכסו וטרויסדו ןול רמס * ףתעמט סתדח (תירוס
 סניענל 6ומנער ססווגכ ןוכור סמ ןגכל וקססד ןוכס ןוסכו ורמס * כפיו סתרעמסופס
 וסי6 6סוותו 6טכ וככד ספר ןכמ יטכתס 6סיסדו ורמ6 יכתמסו ולימד וככ תונ סו
 6ןוענ יתבותמ וטסר וסלכ 6ירוט ןיט ןותומח ןומ רתס " 6רוטי6סכ ןכימקל סמ ככ לע
 ופרו םורכ וסלכ 6תכותמ יטור ןופלו = * ןויפכ ןכו 037 סע ףתטסוכוו :סרכדמכד 0
 :תכיתמ וב ןיטעוסיכנ) ירעתמו חת 6כסכ ןרסמד סרוט יכגליטככתמ ףיירפומויתכסו
 * סונע דובכד ובר חטתו סימור לע תיחכד ףשדק טד ווכדכ ןעת ןטדקתמו סולד
 %תכותמ סכס ורקסד דע סילק סכנד ןומופרד ןיסודקכ וסנכ ןטדפתמ סימעו
 (תכותמוב ןורטנכ ןפפעתמ קוקד ורימטכ סתכיתמ לכב לוטכ וסוסו סתומופרד
 *נודוקנכ ןרסס רכ וגל ןופסע .69) רכל ומויק וס) כו סממד 0תכותמ וסופו סרוסנד
 סירפיופכסד סוסמ וסיס 6סד סמעכ סיפ יחד (6 תנו סעסכ ןורק6 (תעס סופכו
 קיספ דוגרפו סממ ןמ (עתתלד ץרונרפוב סולק ןרס6 ' סיכרקס די יכנע עבטוסימק
 רכלר60 לכו " 6ד טדוגרפד סתכורפמ רכנותכותמ יפורלכו  *וסיוומכ קוספ נז
 ןוככע ןומו6 ןרסממ וכס 6רסנק6ד ףתורו6ד ורוסכדיטודס סופכו *  ןוככע ןוכיפמ
 שרוסכ [6עק סנקמ (וסס וגמו סוסע (וסס יוחת6ד דע 6רוסכד וקיקדכ ומינתת6צ
 ןסע תילו ככ ןווחתס 55 יופכס = * ספת ופסס ןומיסו סמ'ער ןוריסנ כמ רותו ריסכד

 ספמ רע ססמ ,ןוככע ןומוש לכ רתכ סוס סוסס גש קוסכד וריסכ וס רכ ןומ מסד |
 ומיתס6ד ןיעוכמ ןומיפ ככב םירפ סמב == ייתבותמ יכרכרל םירפ ןרססו ןרססנ סת
 ןיעוכמו ןורוקמו ןפונפ סמככ "ןו) רדסמ וס ףתססנ :עפוסיד סוכמו 6טמ דכ סיב

 ןיממו וכסב יכס ף\6רמל פת סר יסד ןיוכו ןופכ לכ"ספמ\ סלמ לכמ ועסבד ןופחמו -
 ןופכ * 09007 סמ ירקס 6 6וססו* 67 פרכדמרב ןמע תורמתכ וסנכ ןוקלפ ןידכל
 סעודוכ לתולדתסס ןיעדיוסורמ וכבל ןסת6 וסלכ ןיכט ןומוו ילונכו תותכס ונילב
 וסרפו ססווד תכיתממ יספב = * ףמלעד ןורד לכמ סד 6רד ססכז * מנע ירפמד
 כוקכ 6רר וסס 'ע ססנע ףתביתמ יכגג יפרפ ןווחתסד ןוכיסו ספיקרד (קכותמיכבע
 סע סוסת סיקת רמו( 6 0 חתפ = "ול56 'ויפ סעס ירטסומ סככש סעס ירפ6
 סינתפסד כקעו "סופת סוסו מפל ךכסתס'ותכ ססרכ * סיעתל סת ןיכ סמ *ךודנ6 +
 תנוספסיכ רלתמ6 מד ןונכ סת טוס רקס י6מס סת םיס כקעוו וכ ביתכ רותי
 רת6 וססד ןוגכ" תלוספ סוסו יכדת סו ערפתסד סמכ * סוכ סוס סעורפ סד ללכ
 *סונול "ויסרכד 69סעמד ץסקויד רוס וסי6ירלס סעירפד רתס וגל תלוספנ ףיחת6ד
 בוס יוס דו סיכ תיפ תורכל עוטר סיזסרכר סכותר ססד סת רוט ירק6 רוש סוססנ
 * סנכ תנוספד (ןסוז רכעלו סעירפ דוכע רוטי6סכו סווונכ סוכ דוח כקעיוסת
 בותכ לחרכו סדיזופ ביתכ סרטכ = ' פפר 206 סיד רוכווו ביתס 5053כד (תינתוקב
 'סמכו י \סוו דובעתפ דכ סולט תורכ וסיסד כקעוכ סיסרת0 רוכוד ןיגכ י6מ סרוכ+
 רוס 8 רכב ףסווירקת6 כגכו * 6רח66רטנ ףיקתו )ד סודסכ רופ לטכ ד

 כל



 ךל חלש | |
 טורס טינפו ןוכר סת סול כקעיו -סת רוס "רוט 6וססו יפלו ורוט רוכב בקעו לטכצ
 סמכו סע/רכ תלרפ רטסב דעומ רוט תוסד ןוגכ סווונכ ירסש סת רומ 0וססד 6תוכד
 ןותוכ לופסד .6וסס סיס ורק(יד (תוורתכ גרד דע סיכמ ןיקפכ ןוסומיכ כור
 רומסד 6רוכחכ סדו "דעומ רוס וססוק יקפכ וס)כו ' סםנ וכ וסכ ,ירווד 07 סלע
 (תכותמ ססכו"וסנ 6רעתסל סלק ןוגכ :רודסו'רומקכו רוטכ טורחת 63 כבכו (םוב
 ור 'סוסי6 ןסמו "סת 6וססד סנעכ * סת טיס כקעוו ותבותמ ןורתכ ןכו 360
 תת ' תומס וסו6ו * סת ןיפ6 ןו\תס לכ פוטכ ץידכ ידחכ סכקומו רכל לכ ווס לכו וול
 לכו סעורפלע דקכת6 63 בסרבס סלכד ומי3ס סדחכ כקוכו רכד לכ כקעיל 6
 קותסס רתכל םישק וכויסו סו 6דסכ ןורק(ד סולוד ןוברד וגפ\ = *סתוסס350ע 5סע
 סמכ יסדו ךול36 ו סעסיסת סומת  "ס0)ע סכומי סע רטקת(ו ובל לעו ססרכ6
 לכ דיבעתס סמכ יי6דו סולע סות סומע סת תמ6 ףו6 * רח 05לכ סיעת וסיסל
 סיןוכקס סול ןיטול ק ןינרד ןוכיס לכ םז "רטת6ד סמכ בת ' סי כת 6סוד סיזת סכ
 ןוסרכו ןיגרד ךכמ ס6דע65 6ד (כווגכ תכס ףוס = *ןומלע) סיכמ ןסרפתס סנו
 6לכ05 סת :שידק סנרדו סיד זר ןוטודק ןינרל ךכ ווסומכ סיתתכ 6-טקת(נו
 שירפ סתטס שמע 6ד כוונכ סי סת לוו לככ יוס ךירט56 םכ רכ = כקעול וכ 6
 סכ ןכננמ ןמווג לכו ורוגקכ וסו6 ףריפס סוד סרסיסד ףתכותץכ ףירפד ןפש
 ןוכט ןיעכס וג סיל:ד 6מי סיססכו * םמע (םמםק ררווחו וריפס לוססכ וסי6ו ןמקרמו
 רכנ יפסתסו סי תמי 5ד ןווג 0לטכ וסו6) תלכת ןווג סוסו קיפס, 070 סכומ סקפכ
 רכלד סספוס לכ6 - *ספוכ) ןמגר6ו םמ 507 סליל (םוכל ןגוג 007 65 :ןוג 3
 לגכ ומרפו רתכנו יגל 6מקרמ ורופסב סילכד סככטמ סוס 67 (כוונכ* סנס ןנוג יס
 סכוע ןונ תיפו ףכקוכורכר לכ סי תולונמ תיס ד םי ,תופתד ןינכ ומזל 'תנכת לילכ
 טטנסנ וסוכיע סלכי 6 5לכת ןווג וסויכועל ןומו ןילכתסמ דכו 0לכתסס) 6םיב
 6כוונכ - עד ןירטס לכ ןממחתמ תוסי סקדכ [מקרמ ןיכוגב לככ וג תיק סוסו
 תנסי סקדכ ןכקתמ סופככ לכ סת 'סיזית סמוי לככ ריבע תס תונוט סיבלד םכ רכ ד
 כרב יססכ לכתסס דכ סטיב סרטס מיד ןיגרד ןיעכמל 6כוכד תנכת 6וססכ םז

 (כוקתב = *טממ וודס לו סע סז סת וסוס ןידכו = 0םוכ סכועכ סול 66205 וכי
 םנ רכ וכסףו6 * ןיפלע ןיגרד וביסיפ קקלתס6 רתכנ = ףתתל וסופו סלועל יסו6 6דח
 סימע > ךוד3 6%: סע סיסת סועת רו *ןוסנע ןינרד וגןילפתכ רעכ' ויש קלתסס
 76 * תת ןכתס םכרכו )ועל תכקתס סוס 6דח (עגרב סדק 0 עםכ ו0ד1 :וד]
 67 סור עו = = '\סע סומת דס לכ יוס ןכקתמ 67 (כוונכ סכסד ולס לכ סנו
 יוסמל ןו) סוסד 5דו וס כס רמת6 םיכל רלתס לכד ןורמית סו ומתי סזָס רכדמב
 * למע סדחכ ןיפסכ ןופסיוסמל ןמת ורסס ויד רת6 'םודק 5ערכ 'י סע םימתדח לכ
 ןיפכסכ ןיפכס לכתסו כד ןמתומ קוקר רתס רככ 6ד'רכרווכ סיוית וס ד ככ ףתטסו
 ס6כו * סמוולככ ןודכעה ןותומחל סעכ ותומו בזו :תוסו 6קדכ "ו סע ווסוכ סידסכ
 וקכזת )ל כלול ןינרחס ותרטמירת וכס 60 לכ) ןותיכוד ןופידק וירכח ןוכקלוק
 לכ דס 0 ססוכ בותכ לצו קוחרמ וכתו  *טטמד סעיביתמ וג ןומופד ןמת ד ככ

00 



 רסק ךל חלש
 רע ל לכ ומחמ) ורסטד 6מוומ סולד 6תכותמ) ןול לכס *  ס60ע ספוככו סל%ש
 יוס 'ר ןונ רמ6 = *סונכ קלע יססכ ןככתםמ ווס 03 60 * ןימוו סעכמ תעש (יִסִס
 (תחטמד ורודמד ןועדסת לכ ס9מדקג סל ןוקעממה ןולמ ןכ) מיס ןומודק ילכו
 6נמו''תכד ן\ סלע ןורוסכד וסו6 סעוכר לסנ0בד בעסו ןועדכת םרפמ 6פילג סתסב
 נד ן6ק חתפתסו ומה לכתש6 נד [6מ תעדבו סכובתבו סמכסכ סודלס חור ו6
 ?קורוסכ קתפת0נ וסיס ןימו כו תפל סמ סלוע3 סמ ןורימט ןילמ תלת ןוכוסב בת(
 ףוקוו סיר6מ ימק ףיפכ דכ םכ רבד ותרדמ | *ורס יכזותד סכ6 סכ ןימווע 00 כ
 סוססנ סמוקת סול תו)ו סיומ דיכעת6סודומכ ףיפכ 6516 : סוותמ תופת סייקתוצ
 סכדתס 9תסככ וכוגפ ןוחתפ ןורתרועוט 56עד ןסמ  וכורכ ןורת ןוכ עד ן0מ סמו
 לימד סיתוערמ קוחר סכ לכתססוסותונכב ןוועמד |67 * דוכעק6 סותוערו סירסמב
 * 6ככקת ל סולם כבר ד סלימלו6 סרפס וכ) סירכ טברב בירק דכ סוכרה ?ככרק
 556 + תפונו6ד סמ סופכ תרמ6קכ ריפסירכ רוע36 *  * ועו -ןומוסב 0650 [סכמ

 כקעו עדו 0 030300 - -סוס סוכמ כעו נעו סוססכ לרקע .תוס לקכד בעד ומ |
 רוכק ססינ למ רוכקכ סודסכ רכחת63 (תרעויב ס5 רוכ | 63 סותתכ6 סלל
 .רכקתס כקעותומ = ירכפיומ לקבלו סער 6 וגס לועס 653 נכסי פרש רבל 5
 6תומדקכ סופ סתומ סר 6 וכח ף\ס [סכ6 רם לכ ולכער סעכ סדק (רובחכ סווגכ
 טוונכ רכקת6 סד6 תומ = *סולווחתס 6תכודו0סד דפ עדיןקתוי ןמת תרכקתס
 ספכקו תמקו סנכ) ק6דחו תמה סופו ןת תרבקתס סרמ סת * 670 (רוכתב
 וכגל רכקת6 ססרכ6 קמ רותו 95) ןימס ןירתד סרועוס סרסיכג) סוד סרועומ* סל
 תמ = סנכקו תמכו תפוח סרטו ןת תרכקקת6 סכר סתמ * 6דח 6רובקכ סרמ
 תמו ת6מח סברו = ןמת קרבת 06 סתמ* סדק 6רוכקכ סדסכ רכרת6 קני
 6דחכ סכקוכו רכד וסנכו = = פלק סרובסכ סדסכ רכקתס בקעו תמ = ס3 ס)כקו
 | "'םורב סלח ןירוכר יכגפ ןורוכדו ןוטכ וכגנ ןוטכ יככט ךוס ןוסלד 6רודס *67ק'רוכתכ
 סקככ = יססרכלנ ךוטס .קקכו* סרטנ ךימס ססרכ(י "סמ יכגל סרס "סי ךימס סנס
 כעיו ד סרטסב סד6 סכתמ6* 09 ךומס כקעו"סקכר ךימס 009 * קקכיפ ךיוס
 וס וכסו תוסו סקדכ וסו6 סכנמ סמלטד ?רפסכ *6פוס 07 סמיר 07+ 6ד סרטסכ
 רטימ קר כ סרק (ינו) סקכרו קפכי *ןוכ ךימכ סרטנ ססרכ - ףתומל ככ סופו סל6
 * ןורוכד וכגפ ןורוכדו *ןומכ וכבפ ןיסכ ןוכופו -סתוענמלב סנו בקעו " דק סרומכ
 סרטפכ קפכיו 07 סרטסכ 76+ קקנוו סקכר' ס6)ו כקעי ססרכ) סלט סנו
 ךורט56בקעורכעו = + מנע קרס 103 סוכ6 וכנ) חנו * 6תוענמסב ביקעוו 7
 ינסבידחת 003 ןוקכתסו וכסו ןומוקו יכסורכתת6ד סמכ ןיגוו ןוכוס לכו " 'תועכמ(ב
 טנמ קופכד ףסווד סורכ חוממ ולסכ ולמת לסר | * וג) סן קיפכד דודד סורכ סיסמ
 וסנכ 6כט ןכסד |0לנרמד "+ כס ןו56ו סכס ןי%6 וסוותכוהל לכו סטורי 3

 (תמס וזחת 0 0)ו עוקר סורל קיפס 6דו " סתוענמ6ב לדנמ דס תו ןונדגמ וס)כ ןוכ |
 וע לדגמ רק 60 סנופל סיכ ומר סוסו יל 6מס 6תכיתמ בר ילבתיד כמו 6וססדע
 3רזו תסככ ףה וע לדבמ * סד רק 6תכית כר שרפו" כגטנו ןיידכ [ורי כ וספ

 וכ



 ךל חלש
 ןולע) לופכו 637 לדבמ וסס סנמכו דעורודת קידנד סיתוער סוכ קודכ ץורו וכ
 * ריפס םירפו קנתסו 6 דע 0רק 6ס םירפ 6כ) דימפ :סדפסורכ 'ר\ סוסד מכ

 לכוסד סכקווד לכוס ונמ סול 5קפ0ל\ סוכ ס6וט) זע וסו6ד תסו סכות ד ועל
 תיטכ ךירטנסוסוניד סכקוידו וטו ו סמ דבמ (וססנ סרות קפכ סונמד ס6מוכפ
 מרד דכ " 6סבווססכ םורד 0רק/656 :תסכ 6 לדנמכ ן6מכ .קידכ ץורו וכ > ןונרד
 לכ סנט קודכד (כקוולו טוטקד ס6כז תסככס ןזפ ינסונד 6ד קודכ ךורט5סלדגמב
 ' וסנכמ קידכ "רקס ןפפ ר6 ודנו קידנ ךורטכ6 ורקמל תסל קולסד ן9 תסל שירד
 636 ינמוו לכ סינס ל וסוסד ופדו ןועמס ררמ6 = "סעכמ ןונוסמ קינסד ס5תיתס
 סו בגטכו- סל קודנ ורכד ץורו סרות רפסכ קודכ ץורו וכ * ןוקלסל ןוכו6) סתיתמ
 דגמ 6וססכ | *ןומלעל קזנתו 6לד כבטכו * ןומוו ךולג6 יסד תומס ךסנותד וכופרמ
 6טכ %רפנ סוטסיתס דכ " תפד 6נקוולכ דסוריסכ סמ ו ןונדבמ ןוכיט ןיכ קלסד
 סורפ סומו סוסדמו י סיכורכד יפדגוב סרועל וענמ6 וגסו6קו סירת(למ לדבמ ףוסס
 מת ןוחתפ 6 תלת" םובורכ יסור ןוכ יורוטו סוכורכ ןוכ+ס תופת 55עו ךיסמ סיממ
 םרפכ ירק סרטו ךנז ןיזיז סוכ תפר סקווד סד ורוסכ ויק (תוענמסד 6חתמב
 'טידק סדיטה +6 ורוסכ סוססד תמ'וססכו * שר 69 0קוממ כג ווסו) 571 לסקס
 * 6תורוסכ םירפד ןיזיתס ןולמ ןוכו6מ יולמד ומועכ לק ןועממו סימופמר וסי6 סויכז
 ובל סלוע) 6קלס) ותכיתומ וכ לכ ןסעב דכ ויכומוו (יודעומו ותבטו וחרו סור לכב
 זקוק ובמו == *ןולו םורפ וסין סחוס סכלמוכנ) יפככתמ וסלכ סעוקרר תכיתמ
 זול םורפ וסופר ןילמ ןומוסו ךל ןיוכב ןופמ רשע וסלכ ןיק]ס (תכוסותכ יונעד
 ןוכי6 ןיחיופ חתפ ד 0חתפו - סרועד ועכמסב לדנמ סוסס סמוק דכ * ךל ןותל6פל
 חותפ תס וסיסו 6קתפ 0וסס לע ס6לע וריסכ רוסכווסוופדב ימרפו וסויעיפ ןוכורב
 תסו ןיחתפ ורינסו = *'נגוךו6ריפ תכפכ רסס ךכוט כר סמ ורמ6ו וקתפ סיכורכ ןומוסו
 וכוסלס סימול ןוות6 + רוסכל 6רסכ סינכ תס (וססד (רסכד ורוסכ מח ןסמ ללגת6
 וסכ סקימ) לוכוד ןסמ תיל וכנכויניטלכ וסנכ סע לעד ןוכוסד ןוכוונ דע מסד
 ןוכ סירת6כ 6מוזקו םרפ לק במ 0וססו ' וכבתטמ סוכורכ 6ד 6סתפ רינס * חיטמ רכ
 ספד סווכג 6רוקי\ ס65ע פד סרטע תי6 9תועכמסד 0חתפ (וססכ + ןולדנא רסס
 (חוטמ כלמד סמור לע וסמל סכותוו רקו וככס וכוזלכב ןוסקפמ (פונב תפס יזחת6
 וסוודוכ סל ונטכ 6ד 6רטסמ 6דנ ד 'רטסמ ד ןירסכ ןורתו לדנומ 6וססכ קינס דכ
 שתפו ורק ורטוד תעסכ טד סרטע ןילטכו ןירסכ ןומק תתי קומו סכלמ קינסי דכ
 סכויס תס ח)₪י) ביתכד 'סכפוט ימיב כ רדסר סכוו שיסס קופי ןמתמו סרס6קתפ
 תקפכ סכסמ 056 סוס מ ועו 6לנישמדק סכ ולונמ 69 פעדותתס ד (וסס סוס
 6 ן65 טכ רכ עדי 6 דוע וס כוס ספסו 6לו כותכר תעטבו * סתוקו!ס תדכעו
 סימור לע יוס תו 6מופכ סרטע לוטת יסיפו 6ד 6פתפב תויכגתסו סרתס) ,תכת (יסו
 'כנמ וקוד ןויכו" זפ תרטע ומסר תופת סותכ ןידכו * ומ נויטמ 6חיטמ 0כ)מד
 תופכ 'חומומ סכנמו ךיפמ סכוינ ןסכמ 6דו ןפכמ סד ןורשכ ןורת ןומנקי תסכ 6קיממ
 תסכת סכויו סור לע 6לועל ןיפרפ ןירטכ ןורתו * ססרקתכ גרד דע סיסיר %ע סרטעו

 סרטענ 0 |



 הסק = ךל חלש
 'ותכר סכק ימק ורק6 ןכער תיו סכלמ דוד-ןורטכ ןירת ןיל סל ןוככקוו סמופב סרמעו
 זומְרְד וסיל דו דודד סורכ 6חיםמ סכלמ ד תוז סלע "רנו תוככ ןכער תוזכ מס

 " ףטל%ףרט תוז סלע וסט ."סופכ ףרט תיו סלע סנטו ביתכד חכד יומווכ סל סכוו
 < :ט כותכד ומ סמו פסמ רו לכקמו סימור גע יוקד סיפכ סמכ סלוד -
 וס רכד סבוו 6עוקרד 6תכיתקכ * סנכו 6)ופ דוכער ד סרוכדכ 696 ספרו לו
 ףכ סר ללגמ 67 רקי 9)כקמד סכמוכ (רוכדכ בותכו 6כקוככ בותכ סכוו קסד וגמנ
 סויסרכר 601 = יודבכ טמסכ ו6סכ בותכד 6סומטד (כועד וריסככ רוסכ סורת כת
 ( ורד פס ) רוכד ןיפוע תו6 6ד לדג םירב ןןוכרבר ןווקסו ןוסוככ סופ יוסול 006
 יןמועב 6וססכ ףגונכו ומיעכ תולד ומועבד ףפונפב סרפכ ילס דכ ן6פנפנמ ססד
 ותזכ יתקכו יקלס 6ריוסכ ןיפרפ 6קד ןוכרפ6 ןוכיכפמו ןוכרחל ןוכוז וס)כמ נועל
 6 = *וסוימיכ ןימרפ ןרועו ןוותסו ןכרכר ןוות6 = *ןומלפ) ןוככתממ 63 יחסו
 סופפ (ריופכ בופכ ןכרבר ןוותסמ טכ רב ומה ןוחרפ ןוותסד 'תעסכ טוד לדוסמ
 * לגו וסנכו וסנק סתוס ץר סו -ץר 60 תו סימטס ת0 סודלס 6רכ תומסרכ * ףתעס
 וסיימו יומת6ו יחרפו = וסכ ןריעז ןוותל ומטכ ןומדקנמכ ןכרכר ןוות6ורדסס סמ
 רופס ת6 סוד6 (ריו :'ונו רוס יסו סוד36 רמסוו 'ובו וסכו וסת סתוס ץרפסוכותכ
 רמלוו בותכד וסיוממ ווחתמו ןכרכר ןוותסכ יטסכו ןרועז ןוותסירדסמ רתבל בו
 ןפדכיע ןומויעל ורחו ןכרכר ןפולפ תוטסרבד סדכוע לכ ןכו  *'ןב\ עיקר סוסו
 -וומ תירכ רוטכד ן6מ סוד 6דוססו6 ס- ןסכממ טד כד6מע ססכז ןינס ןונת ד
 . 6)כמ ססנעו כרורוטכ 00 6רוקל ריטכד ן6מ ספות ולו מל וסוסנוורתכס סול
 ביטכ חכתססו קדמו ןיידכ ןוכ לע "ובס ומוסרכ ס60ע קודכ וסו6 ]57 יס ריטכד
 ת6 ןירטכד ןורוכד לכ ןוזפתס לסרחו רעו 6ד תורברוטכד |50 סלכז * ןירטסלכק
 סוכ6 ופנמסב וסושד 6רכמ %קזכנ לוכוד וסופ ן6מ* 6מידק כמ מק 57 שייח
 ונס דכ עיקר סוס חת יו ורח6 וסיפ לכ 6ד) וסוומיבוסוסנ [0כמ סומ6נ ן6כמ
 ןוכגס ןוכוס לכ כובכ סוסס עודו 6 ןועככד ןווקר ומיסכ לקו סבוגככ 6כגכל (נוגלגכ
 סויה ןורטס ןורתכ וגל וסיסר ןסמ ןיטככד ןוימד ועוככמ ןווממ ןירטס עבר(כ וד
 *סקמסכ 'ו 6 ודכע ?מייחל 6מלעב סוד 6וססכ סודמ תילד סודקכ רח ןמת
 6כועמ דס ססרוכ וו ת0 ודכע סמייל 6מלעכ וניפר 6וססכ ולומד תינד ספריכ דחו
 ןונכו 69 (מוועמ וססמ סלוכב %6קזקו רמסד 6וס סד סרזמ רטסמ עיכבד לומד
 6מורו 6קזיוע תונ סרזמ רטסל ןמת דונויתסד רתסכ מנע וככ לכ 6קכס מווסל
 69 מנעד ן6לנרמ יכוז לכ ןוקלס ןיקנסו ומ ןיעככ דכ רותו פו תרו 036 סולו
 ןוונכ ןומרספ ןוקלס 6סו ןי6 ינפכ 0תעמ סופג רח ןוונכ ןוזסת6 6תטס רכל ןונפב
 ועובכ סוססד ןוכרחס רכל ילפכ 5לו ןפברמ ןוכו5 ינפכ''מלער ןוכווב וביז לכ סרחס
 ןפטסלמ ןיכוספט וסלכ ווג ןוכו5נפ סקומכ לע יככ לכ ןונכו פלו ןרקס ןפוסו רוזוס
 ס ןימווג סמככ ןב:בוט ןוסנד ןיפרט סדכוער ובופס עידו 0 וסכ סנכתס0: ןילכו 63
 וסוותןקתד ןוכורכ םמסו ןיעכמו 06 תנת לע ןויפס 6מנעור5מר וכמו רוינ רכוע
 ןוכו6 ןוסכמ סניע)) "וג סרזעד רוקס רופס ןוככס ןוכונ "וג) ןיכרחס ןיככט רתכ
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 ' ךל חלש
 פס + ןנטכ ןול ןכנטמ ןטירפ ןיפדב וסלכ ןוכורכ ןומיס ןיבפוב תוקת .ןסמירפ ןיככוג
 ןוכוס םמסד ורוסככ וופכ6 ןירסכז ןיכפוב ןוכוסכ כתססד |50 לכר קכותמ כר'זל

 ןטסלמ ןוסונס לכוונכ ןירסכד ןוטנקכ ןמקרמ וסנכ רועד רוחס רופס ןמסת(יד ןיכ
 ןירוסכו יככ סמ ןוכוסלס ןיממזל) ןכככמ ןוכוובו ןוקפס ןיכוסכמ מד ןורוסזוכ'ל דכ
 ןירטס ל ןיכווג ד ןוככס ןוכו וכבפ ןוכגס 650 תימ ןימסכ ןיפס יסטכו ןיקכס ןיכוובו
 וענכו ןוכבס ןוסוסכ ונפכ ןומוסוירטס לככ ןווח ןוומד ועיככו ןוכרכר ןוכיס ןושרועד
 ןוזחתוו פרסי וסלכ ןומוקי סרזעד ועכמסכ * ןונז65[6 יעדי 65 ןוימ ןוש וסיירתסכ
 קקד ימרתסנ סומד סנויעמ דס דולייתס יסד סרזעכ סנרד רטסכ 6טודק סכלמ ועק
 דע וסכלועוו כררכובוסכ לופוולכרכ רע ןוסי וסכ לועויד ן6מ" מנע לכ סימ ןופטסו
 (מוועמ" תמכחב םקפתיו סכחתו וסויכמ ותסד ן6מ יכרכ דע'עוו רכ קומות וס יכרכ

 ןוקפי ןמתמו'רח6 וב 'וענכ ןוומ ןוכוס סורדל 6!תוככ'רועז סדח סנגר וגמ קופנ
 רעו * סוטסד 6ומ ןודולד סעז (וסס ןופטסוו סוטס לכל ונעוד דע טד קמ רכל
 יוכקכומכ וטוזס 65 סו ןמ ןפתסווסןורוכד ןמת ןוזקתסד ןוכו6 ןובכ סרועכ ןמ6ןוומ
 'כלמד ןומותס ןילמ עדכמנ ןופספתו ססד ות" ספודק 6כ5מ ומק סקזחת6ל וסיתומכ
 6פכע ודק סכלמד סולד ףרוסרס רכ ןימכקשי ןירוסרס לכ ד מדקמ בסלע
 יוועמ וב פכע 9וסס) כור דכ תכיקמ כר 0 סכיועמ סוססד ועבמס וג קופכ דח
 6פנע סוססד טרפו %דוסי ק:תס6 וכסלבורקד סמ לכ סלועל נועל (פכע קת
 - סונוד ןופרט ןומיפכ 6מלעד ןוכווב לכ ןימלע ופס 6פרע סוסס > סימכ 050060
 כוס קוסס לע םוממל נופס סקד רמסנ עדכמ) ןילכו 3 וסט עודו 6 סונוד סכוס
 עוקר ' עדכו) 67 עדממ וכזד [9מ"ומו בורמ ודיכ וקכעסמ םיס) זוכב סד 0בו6 סו
 דכ * רותי סנו סדמועמ דע סנט לוז6 עיקר (וסס 6נוע) םירפ'פכע סוסס לע תוס דק
 ימד רותו בורח "קוס ימד רותו בורק" 6כת ימד קיסר עוקר'ססל םכ רכ לכתשס
 רסס כו(תמ6 סיממ ליז6 שקד 0לטי'כיגכ עלעכ ורווח תינד'וופ ימד ריתו כירק קורו
 6) טד לכל ומק ססזקת6) ןועכד 6טידק מייק ורוטכ ןוכיס לכ לכת ילכו ןומייעד סמ רותו 6נובלגכ וז 0 וסו6'עוקר 6וסס וכרתטו 67 סכו דוכעו ספבע
 ונכ ןוכיס ךרוכז לכ סרו דעו ססודק וריזגיככ ןוכו6ד ספוק סלןיבכ 0:06 ןווחתס
 וסמ רוכז 09) כותכ רכז ססד ךרכז לו ךרוכז 6תכותמ כר ווד * ץםודק 6עווק
 %ככד סכלמ יככ ווס ןוכוס סוכ ןסכמ (לו ספולק 6מייקןורטכד ןומיס כ 650ךרוכז
 רכדד םודק סמוק סוכ תוסד לוסס ךרוכז דו > רידת ןונרוכדווסכ סכתסמ סמוו
 לעו  סד מייק רוטכד ן6מכ 036 סלע סכלמ יווק 6חכט תילר סמוי לככ כל ןול

 יסמדק ןסכסד ןיגכ 656 יס ןוכמז תלת סומק תסכ ןיכמו תלת ןווחתוד יעב |
 כעיו סיכ כותכ רצו וסלכז סנס סוס כקעי ' תורכ ליכק קחכו * תורכ לי ססרכל :ףתסכ ןוכוס ןוכממז תלת כבכו ףתירו6ד ןודוקפ לכנס6מדק תורכ ופסל וניכקד
 סמ *6לכז סולט סת לכס סינט ככ סוס )ו 5 סומק ססרכ0 + 6כמ סוס סת סוס
 ןוגכו תורכד 'מיוס תסכ (םודק וחיטרכ סיפרד סופת כותכד רת0 לככ 0תכיפממ כר רמו "וסווכיכ פולק ומיטרכ סוטרסוסד ויתורודכ סיס סימת קוד: סוס נב ביתכ

 ריטנד

 ו הב .



 וסק | ךלחלש
 עו וסויתר 0 ןלכפמ ןוכוסד וכס וסנכ ווס לד סמ וותורורכ סימת'ס תורכרוטנד
 .תורכ ריטכר ן% )כ 0% "סומע ךסימל לוכו ן0מ וכנ * קכ ךלסקס סידלסס ת0 ביתכ
 סישת = >ךודלס "ו סע סיס סופת כבכו סינע 6רסו סתסוכס סיכ תגוודוס פסולה
 רפת סמו ינס) סע סד תורבריטכד ןויכד סדמ סגוווכ ךוד36'נ סע רתכל\ סוסת
 * מכל ךקסתס ' 6מויס ד וריזג סות סוסו יכפל ךלסתס בותכ ססרכסכ | *סוכמ
 וככ6 סכט וכ סוסו רסכ 096 סמק 636 6תתס רתכ (רכב ךסו 997 כס
 * סעק) סו ספד ריזג סוס 607 סטרכ 0 * ךסלק ךוכפ ותפלסו * ךוכפל ךסלמ ח)וס
 סתפ רע כס תוסו כד וכפל ךיסתס 050 * וככל ךלסתסו ומת סיס כותכ 05 דעו

 רמכ סרתכ0 וסי6) סימל סוס דיע סו רוטכו סימת םכ רכד ןויכ וסלככ ןכו סיעת <
 סוס 65 סעורפ * סומתו סוס רוזג כ - ורק6ו בש וכ כותכ סמ סכוערבל * דל סו
 סוס 59 0קקל סולל 000 לו סיד יס ת6 ביתכ סמ סעורפ סי סוס 607 ןונכ\ סיכ
 סי ךילס סוד56ס ת6 סוס ך'6' ערפת 6 )ד ןיבכ סוס 93 רוח ' ריזב סוסד ןינכ
 ןכע דוזעב סמוי ססוכפל ךלוס"יוו כיתכ לרשיב ככ רטכ וסלד סוכ לכת וכי ו
 דוכע מל כוטוכ :רנמכ סורכס ןוסיפכמס )סרפורמסד ןויכ "ובו 06 דומעכ סללו
 סכפו וככל ךכוטס סיד35ס ךלנמ עכיו כותכ * 6תעד )חת( לוכובכ יסורכמ תס
 .5קד תכותמ בר ודפו סוטמ ודק דו ןומקומ וסב דבטמ) עסונ ססורמ סל ךלונ50רמו
 םירפ רטסקד 96יכדכ סנס סכמ רמו סוס קוידד 6תבותמ בר רחסו סרכ רטכת(ו
 - 6ןס י6מ סכסו סול עמ ןיסרפוד ןוותס ןוכו סמ םרפו ידמל תבסיו ךתוכלמ תסירפ
 סרפ ךיומ טונו רתכלו *6רח6 םיממר יע ךתוכלמ תסורפ סורפ יסדו וס יכס 6
 לוטקונ טוכפו וסנומכו רסירת 6םודק סער 6 לע טולטו (לוסו ןיסיגס ןווכלמ לוטונ
 סכלמ ןיסרפו דעו ןוכוונע יסודק 6תוכלמ ןונכקיו לופי רתכלו סתיסמ סוסו ןיסונס
 6וססכ 'לכויעמ 6וססכ סודח נע סודח סוקכ מיד לופס +6 * סכס עמתמ6 סרפל
 ןוכוסו פרט ףתוומסל ימיו וסנכו עבכ סכק םונכד ןימלופ ימוזלכ 0)דבמ (מויעמ
 6וע ססכו = *ןומנפל סחכלו סגדו (סכפכ וסיימוכ תילו * רודת ןסווכל ודחלו ןופכעו
 638: שופ ןופ6מ תו6 סטדקמ ופסל עקרקכ םרס"ןול ווכב 6ד )כן כמ לד לכד
 ץכמז)  ס י סכוועמ נסס בע  ס +קוססכ ס "יסלכד ךקלוח סלכז ריר
 ס)6סד 6וסס יעל 6)כ תס03 ןוכווע ןילכו 60 ןכנכמ סכוובר ןווב ןיסמזמ סכומפ
 601 סדרו וב וטו זמג ססד סומק םירפ 9 6תכותמכר * טדקמד עקר 6וססמ
 ךסקתסו לע ד ןררי 'ערכתר סמ עדכתו סר סלמ טס לכ6 סכיע ד סע ךל סמו
 סוכל ןכמקת6ד עבר ןורסכ ןומומ 65 ןדעמ קופכד רסכ סוס וגתמכ 6ךק (כמז
 וג יטמד ןויכנ" סדריוב לסעו טספתלו ךסמקס וטו סוכב) וטמד ןווכ סלח סיב 6
 רמ6ו"רמ6 רפול ךטמת < 63ו טמפת( לו ןומוו תלת ות ךכתמס סמדקמד ערק
 סכק דוכע (קד ןורווט וכ'ז לכ ןמת קיכס סירת 03 רסכ חוסס רדס0 דכר קכותמ כל
 ותחכו וסלסו לכס ןופו כס ןוש וסו'תכודל סיתמס תווחתד ןוזימג ןורווכ ןוכוסד בכ
 36 ןסלגרמ וכיו כמ ןידומע ןומטסו 6 ת\ת תיס סורר רטס פוססכ'(תועדודכ
 לככב ןוכב6 עכרס ןימלענ ופגתס 6!ד ןירימט ןימסוכ ן(פכו רידת ןירסכד ןומו
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 ךל חלש

 .וסנכ ןוינמתסו וסב ולפכ ןודומפ ןוכו6ן6פכ ןימסוכ ןוכוס דכו ןוניפב סדומעו 6דוקע
 6מוולככ רטקס) ותסד קכמז) ןוכומז ןימסוכ ןומיסמ רכל ןימפוכ ןיקפכ 6 תוכבבס
 6רקע עידו 5 ןימסוכ ןוכוק 6₪כ יככל וטיתכמ ןוסי 7 (םולק סכלק יס 6תרוטק
 6רומעו סדומע לככ ןורטנ ןורת ןמת [ונפכ ןודומע ןוכיסע 656 נוט סממו ןוסל7

 (לובלבכ כס ןיש כס ןול ןופרפ ןוכיס ןירסכ סמ עכס ןיכונב לככ טס ןכככתמ
 ןוטנכ ןוותס תת "וסב 6תכוד 0נכתס05 ןיכויע ןילכי ל ןךסתס6דכ > ןודוויער
 פססכ ןמקרמ ןוות( ןמיפ לכ ירטכו ןודומער ספובננכ * ד סמיפ) ד סעיפמ ןירפו
 ןיפ( ןורתו ןידומע ןוכוס ןוב ןוילקד ןותרכמ ס5מו ןופלס ןורת * סורי סכסדנ 9רווק
 ''<רטוד סרעב לע וכערתמ ףולילכו מפוב ןיקלד סתרבמו סתרכמ ככ ןיברס ס0קנ
 6 םלכ 30 ו מר ד טסו וכתו ווסדס * וסוומרגמ וסנכ ןיקנר 5רפנ ותס דכ
 6טמ טסד ןול ןונע בוקכו ףברס לוטו 6ד מס סקכפ לוט לעד ורוסכ פיד דיס
 (עטעתססנ תכג וג נע סלקד (יפינ ונופ דע" סורכק וגל דסו דפ לכ דקל לוד סכמז
 , 3605 וסר ן בסוו לסוס ךכביוסכ רחמנו"ןמתל פרפ רסו דפ לכ ודכו סווקול5ולסב
 ןמ תנעיו סיכסס תניס'מסו חתפ :+עבו שר סככ "וחרפ * ךל ורד 6קד סכורוד
 סלכ ןומלע לכר וריסכ 6תירוס 6תורוס * רימת סגסת סתבססכ תע לככ ךוורו סידד
 ןי6תתו !ס:פ ימיוק ךלע ככ ךכמ רטס לכל ךכמ וטספתמיעוכמוורוקמו ןונקכו ןימו
 'תכ6 סוכסס תנו = ךכגל 6026 סמ תורו סתורוס " ףספכ ךכמ 6דכ ססנע ורוסכ
 ,.תורוס/תורוס תוסו קלכ ךכמ 6קכינ יכזו ן6ע ךליד ןימוקר * 6תתו 9ניע יכב ןח תלי
 ןוכ סיטיר לועסו סככ .+ךנוד ןיזוכגו ןורתס רמומלו ססלגכ יכו ]65 ךרפמד יעוטעס
 סורכ לקדת 05 למ יסוכרחס (וירבמד ןימקויד סמכ 68 יכסר6 סרפעל קסכויוכרב
 ןונמ ןומוס 3כ בתכ ךר6מר סורפ ובודח) כותכ שרק (כונוכ לסדת 03 :וספווד
 נסס ככ סומק רוסכ גרש סנססנ - סנו יסכ6 69 ןופ בספו [ו5 שעלו ילול וססכ עמסל
 עוקרכ ריסכ סוסד וריסכ ד מחו ווכוע ףקו'רפכ 6ת0 דכי לרפס 6ת6ר דע סולו
 ורוסכ 6וססכ קוגסו ריסכד 6עיקר לככ וריסב חו ןימדקלמכ רדסס 6תתניוכוע ך6
 0 וכסדס (רוסכ 6וסס זוכנוינ עבר סופנו םר סדמ * ןורווב סמככ 6תיכר ףכקווד
 ונס רמד סולע פלס סוג ורמ6 * יוכרכ ןיכ סויר וסוקכטס -ןויתס ןפי3טןורת ןוכי6
 סמ ורמ6 *וסכ 6דפנ מכ טק * סוקי -ס)פ סול מד 65 ןפעכ ןי6תתוןיפלעד ן%מ)
 6כומפ ןופ 6 סעוקרכ 6תוכד ורוסכ תוקס " ךרמ ך) רכער פורד ףסווכ תומס סו
 ורוסכמו סכר (ומוכ סב סירבע ו (מדקמ יכ קוסת קופל 6תעס סיכ סו ורמ6
 ןחילס ןכסד עלי 60 ךמלסכ עב 6תביתמ כר סול ור = 'עוקרכ ריסכ סוס סינול
 וכווכמ וטמכ ןומ 'מ 6 * סוג ססכ'תירוסכ םדסתס ןיקיתע ןותדמ ןולמ סמכו -ךכבל
 סנמ3כ6 -*ךכ גט ןכותסד ן6מל לוטר ןל ביסוס 05 ורמס = וסווכמ ס)מ דסור6
 "וגו ךכרסמ ךל ךל סרכס טוו סונמ6ו סתבותמ כר זרתפ "6תטס ךכנ) סוס 6תדק
 = סימרג לטכווךסו 6ד רת6כוכז 6[07מ "6ד (מוונכ ורוסכ סוכ 0רסכת0) ןונכ 7
 ןועכעכו = "סוכ רוסכו קילס 69 6רוסכו קולדד ע6 = *סוכ כזו 690 רתס)
 ךכנ ₪ ןינכלכ6 = + עטממל ןוכוקו ןכווסו + ריסכ0) רוסכ סיק קלפוג סיב
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 טק "< = ל חלש
 ץוינכ יד ןולמלכ (מודק דופק יס סול ורמס ןועמסרר ידח * סבכפת6ל ןכועכ 3
 ןיכרכר ןולמ ןוכוס סעכ ןורועז ןולמ ןומילו ספמנ סל לכ ןומיס ןיריעו ןו5מ סתורוסכ
 סיירוכ לע 6תורוסד ורירכ 650 (קפס ןווגכ תו ססד סרועימ ןוכ תיכד דע ןיסלעו
 רוסכ 631600 6תמסכד 6כקעד ןיגכ 7 לע ןימותס ןולמ םירפ (תכיתמ כר סתססנ
 * ךכג יתומל ןינכ וסכ ןניכו 05 ןעכ דעו "סבה6 רתסכ 6רסכת0 יכזו סל רתסכ
 ןיככ 053 6מ'ע סוססכ סרוטרעב ()זסד 6חור "סומק ]עמסמל ןכיכז סרק סל
 גרס וסוק סיתתכ6 סמעט סמ = *וס6 ססככת) 0כ6מ סו דוכעתו סיתתב0
 ךפלתס 6ד לרסכע ןקפכ 6ד 6רוסכ ווס 679 ברט וסיונורתו סוכמ תסונדת(6ל
 ןופמכק ןונטכ ררסכ ר לתטס > ווס סרוסכ 6דפד ןינכ טממ סורוסכ ונמ קינדתל 7
 "ךמק חמיכנ סיכמ לכקכד ןילמ ןוכוסכ 6תכיתמ כרמ וסר לוטכ ןורתסל רדסכ דכו
 6מלע יססמ .סתתמו (ליעמ ןורטס לכו ןימותס ןורוסכל וכו תסד ךקלוס ס(כז
 5 6עדוסל לוכות י6 עדבמ) סכועב סדפ סל ןופמס ר רמ6 > יתקר סמלפמו
 וס וכריס סול רמ6  *ןמת ןומוס ךוסו6 6יעל 6קנסל ןסכז 6 6מלע (וטסכ ןיטכ
 לוטוו ךסו 6ד 326  *ןמתד ןורתס סבל 6)ד ןינכ (רותו ורן תוס 0דכ = וכד
 וסווכגנ כת 0תעפ סופלו סול לזו וסיוכמ יסכתס) דק סרפיכסד6 * ךי סמו ומר
 םכ רכ רחל (מוד ומוודד סדפ 6רוטעכ וסלכ ווס) ל6עומ) סכווס (כומז ןמ 6
 ןת ל6פומל סול וקכט לו סיכ ודיחס ןוכורכ ןוכיסו ןדע ןגד 0חתפ לע סוסקד
 חתטסו ןמתד (ויקודכ וסנכ ועקמו 6חתפ יכב לע ןיחווכ סווכו וסימוכ סרעככ סוסו
 סכותס) \ יסמורכ סכוופ) 6פוטמ סכלמ יכב) לסעוממ ותכותמ וכ לכ יפככתמ וס
 וכב ןיכוס לכב רבע6 סוס 9זנרכד ןחת ךסמל ךורטכס ו6רכח סדו וכ סעד 5
 .* ןופוימ וכרפ כסו) דפ 6קתפ לטב | * םיממ ומ תם ןופוככ ןווסונד ותכותמ
 5קתפ 5טכ ןועמם רו וסיוורת ופרפ ךכב ותובד דע ןמתד סמכ ןויעו סד לוט רוס
 סוכ לופכו סגרס 6מ₪ סונולכ = > קוו סוסס לכ ןמתד ןיזרכ 6מפד סע מחו
 ןומוס 90! סמ 6קתפ 6וסק סרפו סק ממו רסכ דכ | *6רפכ דע ךמדו תכומ
 ןירתס סוכל ןכיכזו ןכימקךכינכסוק ךקנוק ססכז ר סוק סול כמ * ןווקס וסוינורת
 ?תכותומ ור ייעכ תסד ספ לכ ךל סחלג) וסר וכסו דכ ןל ויזחס סודפ סמכ ןוסנע
 סול מפ 60 יקוו רבד סורת( וססוו רכר סימלסכ ווסט רמו "ןכב) קפכ סלע
 ךכינכ ךכנמ סנפרפ רכ 'ר ר = * וסו6 ססכז סוסג' ברקוד ןסק תימ ןימנע סוכמ
 וכוודו ןמת חוטמד 6דמ 6נכוס וג) יפככתמ (סד 'תכותווככ לכ (מומקנ סכ5סע
 ןועמס ב רעטכ6 = *טסנבנ וסר ן5 תיוג סימס סקתפ לע סופקד טכ רכ סוססד (כיד
 כור ככ ךומ!פכ 6ונול 0ךב עדת תכס 6ד לע יכר רפט:ת 0% סו3רמס *סד לע
 ףוסכ = ןומוי ןועבר6 6רעכ סוססכ רכל ץכ בכ 6וסס ינס)ד םושע רזב) סינע וכיוד
 ןיגכ 6ד לכו = =6נופו (תעס סכסינד 6רענכ סכידב סי) ןורענו ןימוו ןועכרס
 כ י6ס ערו לכ דפ 6טמ דכ סתירו6ד ולמ טירפ סוס סוירבק ןמ דס לד (מווד
 לטכת( סוורסח וקיתסד ןובכו ודפ ןורזיית 53 וקותמ (יובכפל רמ6) סיב לסכתור םב
 (כיד ילסכ סי3 ןיכויד םכ רב+5ס סירגל ףפוסכ (וסס) ףיפכלו טנק (נסֶסַב
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 ךל חלש
 סונוד וכווד ' סמוכ )כ ונוכס 6תורו6ד סבוק 6קכמ) סלק ועכ 657 ןוגכ ופק
 6ר סתנ6ס !ו6מ יפחווד סורכ 6סד "נטר 0כני6ס 6כ0) *סתכותמ וככ לכ וקפכו
 סעככ וג ווזסס ןינכוס תימוכרו6 *5כד תמדקמ סנעדו 0)דסמ 5 ווזק6 6ד לעו
 סלסלו 6תכורפ 0וססמ סל = סתכנכ 67ורפ 6תכורפד רתסו ןיכודעו ןינונע

 יפלו 6וכר ססכו סערפ תכ סיתב תוס דס | אלכיתב :לככ ןורוכד ןול(ע
 )כ 6קמד 6נכ ןימודעו ןורוסכד ןותכוה וסווכמ 6דקו 6דמ לכו סדסכ ןויכו ןומכ
 ותס סכמיסמ ססוככ סממר ססקוור 6ס וזירכס יוורכ מו לככ ןיממו תלת 'ס3 תוס
 סיכנל תרוגס) סממד 6מקווד קחו ס) תי6ד 67 6דונרפל רתסל תקפכ סיתכו
 תררס( וסנכמ רותו סלוד ןינומע וסו6 דו * 6ד ורוסכ ותוכרד יקלופ ססכו סרמ6)
 (טוכנב לע סב ווסד ןיכקוויד ןוכוסכ וס)כ 6תורו6 ודוקפכ ןכדתססו ןושכ וכבל
 ןגנ 6מינקל וכז נד 0תורו9ד ןודוקפ יכס ירסכ 637 רכ ןירוכדד 6סוכלכ 6רוסכל
 ודסכ ןיכתוד ןישכ מס כו * 0מלע ?וססכ וסויעעטכו וסכ ונדתסמ = 0מ)ע יססכ
 * )כ .סנסינד 6רעככ ורעטנ6 657 תמכסמ סיטכ ןורק6 סערפ תב סותכ
 ןוממז תלת * סדסכ ןופלו 6וכר ןיטכ סלכורט6 תכ פרס תוס 0רח6 אלכיהב
 6דונרפ יכב) תקפכו תסדמ וסופו 6ת6 סקודנ 6סויד 6כקווד 6ס סמק ןוזורכמ מכ
 יס סלכו תרעסו סוכנל דיגסנ 6דח) 4סויר סכןנוידד ןורוסכ תטמקו סל תוסד דס
 ןנרתסמו ןוסכ רסמ וכב) תרדס6 רתכל 'יפכס יכבל ךנוד סרומכ תרעתסד %מוו

 6לקו סדח לכל תי6 ודחו ןיתכוד סעכ) *סומט ס6דוסנו 6מ3ע ורסמר ןסכסותכ =
 תוס 0רח6 | אלכוחב *וסייתעטכו סתורוס ידוקפכ 03דתמס5 ןרדס6 רתכנו
 65 "ד 6לכיסב | *סדסכ ןככר) ןופ)6 סמכו ףכמוסמ סליבכ סממד סומ6 דככוו
 לכו וטו6 0מ)ע ור6מ) תפכממו תרוס 6מני\ ענו לככ ןוכמו 'ב 606 ללכ יזרכמ
 סכסמ תרמ6 6סדופלכ וסיסו (מוולכב ןרמזמ 6מוד 6תריטו סדסכיד ןומכ ןוכיס
 ןיתיוכ ןדע ןנכ יד (ייקודכ ןומופ לכו גו סדוכ ףותס קונו ס(יככססורע חקתו
 :6סידק 6עט) סמע ןסכטמו ן6דו6 ןיטודק ןוכסנמ סמכו *  סניד ומועכ לק
 = יססכ ןרמוט) ןדו6סלסכ ןוזכ רפמ כו וכסףופסרוכד תו 0096 .אלכיהב
 ןייכז ןיפכנ סויסודטד סודפ ומס ן5מ וכר 6 יכר 1ס"מלע וססכ קרקס יסוסד 6תרומ
 ןפורק ןסמסד ןורימט ןונכוס עבר6 תו6 ןינכוסןוכוס ובלוב< = סכק וכגל ןידכעד
 ןוכוס  ךכ 6כוקסד סמכ 6מנ לככ ןול יעפד ןסמ תילו ססלגק6 ןרסמתס ד
 ןיגכ רמתסד סמכ סדפכ וסנכ ןנולכת6 6ולו לככ יכס וס ץורכונו ןוסידופלכ
 ףגווז .* סקלע (וססכ ןיכ + סלע ו6סכ ןיכ סילול תוגופכ וסיס סנוווד 6תעמר
 6לע י5סד סגווז *6רוסככ 6רוסכ 6תממככ ףתממכד 6תוקכרתס קלע סוססד
 רתכ ספוג .סנווז רתכ סנו סוכוז רתכ (מוז יזחתפד סמכ 6נכו ספוגכ ספוב
 ןומכיס ןורקס ןסמ6 עברסד ןינכיס 6רוסכ רתכ סרוסכ 6מלע (וססד (נווז ?פונ
 :6סכ רמימ חרסכ ינוסד יכקומו ןורכוב 6יקודנד ןוסקנוסססכז - :תופטוכ תוככד
 וכר וסוכריס | "ומקמל וסכ סכוכו 09 6מלע סוססד ןובוכע וס)כל ןסכזו "6מלע
 6כו0 דוכעת6 6מלע 6וססד גווז = * סללג) רסס 6) תכפוסקנו רכ 0

 רותו



 חסק ףךל חלש

 .סתכו[יקכ 6מלפ סוססר סגווזכ ןוס)ד סגווזכ 6קלע \0סכ דוכעתסד (בוסמ רותו
 וסווכמ ןורוסכ יקפכו ןיכיס ורכע 0ד סע טד ןיתמטכ ןקכדתמ דכ 6דקכ ןוסלד
 * 67 תלכוס) ןולווע ומס לכו ןירווגתמד ןירויגפ ןותמסכ ןמיסו ןינרט ידבעתסנ
 6ספדנ תוסת .תל6עו 6תמטסכ 6)כיס סוססמ קרפ (דח (רויג סרויגתמ דכנ
 רוב וס ונס תרדממו סיקולכד 6כו6 סולד ןובכ ס) תקטכד 6תכוכמל
 סויפ ץע קידכ ירפ בותכד זר ומויסנ' קל רג ורק6 כמז (וססמו .יסוכ ת6רס)
 ביר | >ןיתמטכ דיכע סונוד כו6 קודנ וכס 516 * ןותקטכ קופ6וופד 0ככי6 סע
 סרקע ירט יסתורמסד ופממ | *דל\ סל ןו6 סרקע ורס וסתו ביתכ רק0 6תכותמ
 דל\ סתכותמ בר רט ס וכס 636 = דו סל ןו6י6מ = דלו סל תינד עדוו 606 תו
 ןורת ןוניפד תכוסותר סתוקכדתסכ 6דלומ תוס ןותמסכלכ6 + 0ד)ומ סנס 3
 סווקול3 ןודכער סמכ ןרסכ ווסד (כמז סוסס לכירויגל ןותמסכ ודולומ ונס ןוסכז
 סר ולח *ו6דו וסע טפכ *ןרקכ וסע רט6 םפכס תסו כותכר ספכ *ןרע ןנכ
 (ווכמזו סוידעומו ותבסו וחרו שור )ככ ךכ 0מו6 סמ וכר+6 .סרכב 6וסס סול רו
 לכ טרי 6דכ ןוכקומ )ו ןורוכר (ימודק סכלמ ומס ספוחת(3 ןיקלס ןירוכד ןומוס
 סמוי *  6תכותמ כר יעק ןרדססו ןותדח ןונמ סמככ ןרלסע ןרדססדכו *ךרוכז
 פרו קודכ * ול כוטו קודכ ןוקיתע ןיזר לע 6תכיתמ כר מק ןותדק ןולט ןרלסס שד
 65קתמד לקט סופכו פלפל ןותוו 6) רע 6כ)ולד 9לקתמ וג ןיקפס וסנכד +9
 סדק סמ 6לוע) עמסד סעמ לגו תיחכ 6תכותמ כר "סלע ו6סכ ןו) תוסיכש
 סוכ 6קלס ד (פוב * רוסכ6ו סיכ ןומטכי סורוסכ קולס 037 0ע6 *רותו )וילג
 ןוגכ פרקכסנ סדכ סד ןודמ6תוו ףתמסכד ורוסכ קלסיו סוכ ןוסטכו 6תממכד סרוסכ
 תויסכד ורוסכ רוסכ ןידכ סוכ ןוסטכוד דע סוכ רוסכ 09 תווסכד ורוסכד ספוג תוסד
 רדסו %תומסכ ובמ ורוסכ קילס ןודכ ספוג  'סכ דיח5ת6 (פוגו ספוגכ דח6ת6)
 תופד ןונכ רוסכ לכ ןידכ ₪ סיר6מ) ךרכמ ןיתועכו סותולכ 550 קכשקנ סמורמ
 שד דקסתףו ריסכ ןודכו סוכ ןוטטכוד דע סוכ 0רסכלל 0תומסכ תלכו לר ספוג
 ןודכ\ סוכ ןוטטכוד דע סוכ סרוסכ ונס ל 6רוסככ דח6תס 0לד 0ע0 תו6 = דב
 סיעטר רכ ןידכ םטבד סי לכו 6יכווקכ טטבויכס דבעמל ועב סרחס 6רטס 4" רוסכ
 סכומ סדלכ סמ וכ בותכ ןודכו לכ טרסכ6נ ליכו 55 ןירטס לכל \דבמ\ ףרקמ ךעדו
 ןודכו סוכ םטכו ןפכו ןכידכ "ו: ד לעו = -לוכו לו סו) ומדת 63 ועכו ךלמס ירחס
 רקס "פרפענ ןימכו ןועמס'ר ןיקב >ןסכ ןכ6 6לכ ןחכי  -ורוסנכ ףיקתשו רוסכ
 סרט וגמ סלמ ו) עדומתש6 6תשס) 6כיוסד 6מוומ (ספודר ךרתכס סלט סמ
 6וססב ןוכקומו ןירוכד ןיפור ןוכוס ]כ 6לועל ןיקלס דכ רב 6 וכר 039" 95כד רעו
 ותק ינמ ןרלסמו תכותמ בג ןילעו ו (ם ) ןועמס סכמד
 דכ ןיקנסו ןוסיסוכלמ ןיטמפתמ ןיקנס לכ ימויקטע ספמ\ןומ ףו3ו6 ןסוז  (תכיתמ בר
 "ןוכוקמ כר וג ןונמ ןוכדח סמכ רייסר יס-פפוב 6וססה ןוסמוכלכ ןיסכנלמ יתחב
 כמו 6ענע 6וססכ סלעו כר וסיס סמכ לע \6סכ סומרב רעז6ד ן6מ וסי6ססכז
 ןיסוו כזתכר ריעז וסיפ בר וסיסד ןסמו * בר וטו( רועז ןסו6ד סמ" 6תכותק בר תתפ
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 ךל חלש

 :סוכ םותכ בר ןוכטפ וסו6ד סמ = סוכט עכש) סכש סורמע) סכט סלק סרמ וו
 = וכ ומכרו סול ונס6 ריעז ןוכטס וסו6ד עכס = * סול רוע[9 דח ןיכסד וריעז סכמ
 וכרד) 656 רועו6 63 רועוסדל 636 סלק יכר לד חת = = "סונפ עבמ כופכד

 = * סמלע סוססכ .!ונעב כרוסו6 סמכ 0מנע+6ַסַכ סומרגרועוקד ן6ש וסוס ססכז =
 ומועכ לק ופירבתסר סמוימ ופפס לד ומיעב לקכ מיד ףתריס ועמס יכסרס
 ןיכקויר ד ומח = דעו סיישל ךולמו 'ו רמויס דכו -ירמ0 ווסד ומיעכ סוססכ 6תרוסד
 ךנ יתרכו לי רמססכ רמסו רעת6 6 *וסנכמ סלע בר וסויכמ דחו * עיקרב
 זיכגלו סעוקרכ ומסט וסימע סס!עו כר 6וסס) * לגו ךותולונכ תכסס ךירועכ רספ
 * לנו ועדו 0% תוכיתסכו ועדו 05 ךרדב סורוע יתכנוסו רמו סורתכס 6רס5 סק
 סכרע לגתו סוט) רכדמ סטומי רע6) ךדו6 חתפ | * זמגסו סעיקרכ ט(יטו סיימ
 ךפרוכ ל/רמ6 סכ רמסו ךדופ חתפ = י ווכגסו פעיקרכ טסו < תלכבסכ רפתו
 סרטה תיח ימלככת +'וגו סכותס סוזע סומכו ךרד סיכ | תומס רט סכ נו כקעו
 לפכ וכתמ6ו ובס ונוס ןודכ .* וומבסו סעיקרכ טסו סוימ * 'ןגו סכעו תוככו סוכת
 ןורכנ סובסכ ספיסת סייע ריס ןומדקפפכ רעתס 65 6קעו רוסכ סוס דכ וסוינע
 ןיירטמו ןונמלקנעוט *'וגו וע סע ךודככי ןכ נע כותכד ןוכורפןל רי ומס ןורמככ
 נע סמורטו דע .י'וגו דוססו םנכס) תרספתסו סרוכנלס) סללנס'וו ךל יכמ6 ווסד
 סרכדמ לכ ומסו סטור ורדס6 6ממו רסכ וכסדס + ןלזס) וסוות < סנסתו סכרב לכ
 ועכ סכק ו6דו 05 6ד ורמ6 = -ןי6ונס ןיכנוגכ ןכנכמ ןרסכמ רקו יככעב ופס
 63 סד 6רדכ 6לע רד ףקלעב סוס )ד סרכדמד סררד 6תסכטותכ סכתסל
 6עדוסנ ןיבכ 6% סוס ל) סכק ן) ימקסד סע לכ דו * 6חוסמ סכלמ ותיוד דע ססו
 ותסד %מנע מכ ןומילו כט סק)ופ ןול תוסד ףעדו65 וסיילע ןוסירפמד וכיכמ ןל
 6רכ ףתומדקכ (טודק 6ערסכ ןירעתמד ןיתמ סכק סיקוו דכ ופסל ןוכוקז)
 6רוטרע 6007 תעדו סתדפ סנט 6 35 :פרכדמר סרד ןוכו6 ןו3סו" ךותמ רוסו
 רתפכ 16 6לקפכ 9% כוסו טב רכ * עדכממ 6תיעכ ררסד סלק רמ6 > מיס סכ
 ןילק סמכ 67 סלמ לע סטודק סדיסח 6 0 + עודו ל) 0006 05 6רדסנ 00
 סומקוס יכס 06 תבותמ כר תפכ דכו סתכותמ בר ווק ווס ןיקודסד סמכוורעתס
 60 ןומו6 ןוק | תלת = יזק 5ת | +וסו6 ריקי סורו 6עוקרד 6תכיתעכ סנמ
 לכ ןיעוקר ןועקכו סלועל ןיקלס ןומסד 6תולטו 6תורופד ןינק רכ ןוטלעל ודריכ(תס
 %ע וסופד סתעסכ חיח לוק = > תות ןוכיפוודיכסת6 סלד ןוכוס ןיכר6 ןומק
 * מנע יפייס דע 6לע ופיוסמ 6רווסכ 0ל16) יטטממ 950 סוסס * 6טיכלק
 6רו)סכ 6516! 6טטסמ 5לק (נסס סיפוגמ סיתעפכ קיפכל סתעסכ שנררבד לוק
 סוסס סיכשק טיספד 0תעזכ = שחנ לוק | '(מלעיפי!ס דע סלע יפויסח
 . 6טידק 6דיסס 6 | * 6מוע ופייס לע (מלע יפייסמ 6100 סרונסכ +טטשמ נק
 ןונסע רתס סל וסויכמ דיכעת6 סמ ןילק ולס רוקו ככ 07 )קט סקכ

 יפיוסמ .ולוס) סריוסכ יטטסמו :ןינזש) .ןוכוס 6רעכד ןוק ןפ6 | * ןרסמו
 דכו  "ןמת ןרקטתסנ ףרפער ןינופמו ןיקיקכוג ןולועו 6נעד יפייס רע ףקלעד

 כיסו | |



 טסק ךל חלש
 סוכנ) רעת6 55 ץחכר 65 *  6)ק סוס וכנ) ןורעתמ ןוכול 59ק כ רכ כוס
 רמטת6ד טחכד 69 רעת6 ספל םכרכ וחמ דדכ ססחקכ רעתי ךסיס סכרכר לק
 67 עו" סוכיז רתכ סכוז לק רתב רעתס 6 * 0ר06 סלק 09 650 פס סוכל
 םוכל טסכד סוחר6 . " 6)ו6סיכוו רתכ (כיו רפוט לוק רעתס רפוט לוק סרד (מויב
 ככ לכ וס\6 דו סוכוו רתכ 656 טסכ+ססל לק רעקס 5 סקקמל) טק וטו
 סיכיזפ 6כת6ל ץסכד )כ 6וטס רעתס ןודכ סומוז) סול ורקו 6ערלכ 6רטוסב יקמ
 סמים ךוס 6כסוותו = 6יס 6מותס סנט ד סנמו6דו םר6 * רוטט וסל 67 סזרנ
 ערי 057 סמ ל26 = *ככ 0)) עדו עלכמ סכלמ סמל 55 = סר סל עדו 65 סכלמ
 65 5 6קודקד רוס יכס (תכותמ ברו * סבתו ךיסו סכ תו סתנעות סמ 65 סוס
 (כוכנפמ ימרב 5כסמ סטפנו 6סור 6)ינכ וסופ 6לק 6נסס 6סד כמ סקס עדו
 לעד רתס 6וססל 5ממ זכו = *6ד ןמ 67 םרפתמ דק לכו 6רוופכ 6טטסמו סרטכד
 * 6ער05 ןיכמבו וסייטרפכ ןופמ ןוערו ןומסוקו ןופרק ןומופ ככו ףתומכ סבתו סיב
 ₪7 = *סכע ןופדו6) ומרבד לכסנ סספבו חור ןומו6 ןרכסתמד 67 סלק ןיעמסו
 ,דו 5 6% לוססמ דוכעתסר סמ עדסמנ סמל ףודר 6ד לעו = -ץר6מ כוס סוס
 5 ףוסס רפת6ו ןרכמתמ לימ 0\ק רעת םכ רכ דכ טופס ס5כז ךקנוק סלכז
 ךיר6 ו = "ףותו 05 סכ רכ רעתסד 03ק וסט ןוטכ 0לק = רותי וסר סול תילו
 סכר וכו 5ד ןיגכ 6)קד לפוס) 050 סודסכ ךכ לכ ךיר 65 וסיססי)ק טכ רכ
 6תטסו (מכע ופיוס רע חמנע יפויסמ ךירכת < 'תימדלכ <קפכ ךכד ןיגכ 6קעט וסע
 םר ירס -תומדקכלכ ןמק טטסממ רתס סוג תג ססד 9לכ סכר) ליכי 03 ןות על
 ןו\מ ממשל =-וכזד ולס ינסעל ולוד 6ד סלמ 650 עמםתל סכוכו כ 63030 רק0ו
 קלע סןססכ ונמל סנלח [ערו ספט 6ידק 9דוסק יס 8 0 לע (וססללטוטקד

 יו5כב5 ,תיתס דכ 6תמס סוס מנדס 90 30 - רותוודק סת ףתכיתמ כר ומ
 ןונכ י'תומכ ןיכויפד ומותס סמ ךוכוע נע ודו תוסו ףסווו\ סו תכיתמכר | חתמ
 ווופ 6מלעי6ס סוממ םיתפס 6וסכ מנע יטסד וזומו וסו6 503ע וסל ןוכווג ןיכיועד
 יוכיעד \ וזו *סוכע ןוכטמו סוכמ ךמחת 6 6מלע יססד ןויק לכ ומיתסס קלע ד
 רותי ןוסלד תווכמוי5מדקד סכוהת תוסו םכ 6י0690)) ןמתומ קלע י6סכ וזו סול תיל
 סיל ועכנ סונול'רוסכ לע סמית יס יוכב לכמ ודי תיטויסמס סו 56-ןוסידק ןיכ למ
 נס וריסכ סוכמ' עסק פד ככוסנס סונול ופופרד ןינכ ודו תימו לכס פרת יח ףסוו)
 לע ססד ךלול וזוח יכס י'זקס סילוק מיחר ווכיע סיתס6ד |67 סי ליטכ דו נע
 6וססל רח וויש ךל ןוכןנתתי 0509 ןסכמ ךרת6כ ךלוד וזימ 000 0ס ילו
 ועבוד ןסמ י6סכ סול יס 6ת!עות סמו 6תומל יס יכסתס סמןועממ ר רמס" מנע
 גימל סכתס) וסוס ןמרו6 ןידעד ססוחסנ ןיגכ יומיע 6חרפסכ ךירטכסד 6מוי 56
 י6סד ויה לכ סוכמ ס קס סיס ודו סטול סדיספ ו 36: ןומדקבדכ 09ע+00ד
 67 6מנע = = ?מלע סוססד קומו וזוק סינ ינס) 6 סיכמ )כ דיכסת6 02ו סמלע
 6רעטד 6טוקכ ונופס סיתומ תווחתד ססמזבד סוכ ןכ6ד לע סוססמ וס 6כופסב

 לססכ . יוטינ סול גוטבו 05ט תימדקב ריבת סנכל מע י6סל (לכועמ סוס
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 'ךל חלש +
 .לובעתו סוממו ד 6רומסכ רוכעתורתבלו סמסוו לכ סוממ רכעתוו (תימדקכ למ
 לקי טוכ)כ ןמת ןוטכולמ ןותסר סכערוי6דו ןועעס ר 20" 0כס ךכ 6תדח סירכ 6פוב
 סכווגכ 6פוב סוססכיזחתסד םכ רכ מגע י6סכ 6ה 6וונכ יכסוס מוד 6וכד (פונד
 ןימילוע ןורת 6תכיתמ בר יפי וניסט 0ר סנמ סול רט - 6מ:ע סוססכ ןימיוס ןותסד
 ימק ד וניססו ס6טבל יוחת6 לד 6דח כוח לע 6רעב ונכסד רתכ (מכיכ וטכ'ת(ה
 יטולטס סווכ וסינ כותכר ןנכמ וכס 0מלע +6סכ סנס 6סד רמ6 וסוסו 6תכיתמ כר
 חור 67 תוכ)מ = * לע סוססר (סקוול (וססכ תסכנתס תוכלמ רתסס םכ!תנ
 \כלקסו * 6ןגע לסל 6ריוסד (פור 6וססמ וה כיטכ ומס תוכלמ לסר 6םדוקל
 ומד סכקווד 6רוסכד 6טוכ5 (וסס 6שחו םורוטק6 כל ימס תפ6ע דכו -רתס סיב
 וכלרעו כותכר וכס ף\6 וכדרמ *9תעפסופל סתשסנ סכמ סחרפ "סיד36 6
 לעו *  6ענע סוססד 6כקוול ילדו תוכנע סוכמ = = * תוכל שוכנכ ךלוזס וכפל סו
 סמכ ןועמס 'ר רפ = םורוטקס דפ 6לג יכדרמ דפ ססינעוכדרש דחפ לפמ וכ 'תכ
 "בקר שוכנכ ןטכ\תמ לע סוססב ףויסודכל +בעדווסלו" קלוח סכז - יל ןיקתמ
 סיכ ןטכנתמו ןמיס 6מדוק ורד וכיזכ עגל ירוופ56 | *16700וס וכסנ תוכלמ טוכל
 לקו דח לכד סטור לע תסרס טטדוק חור רתכלו * 0מלעו6סכ ווסד (כוונכ [ויקילכ
 * לע 6וססד סכוווד תוכנמ טוכנכ םותכד וכררשל סוס ךכו סרטעסינ רטעת(ו
 רכי6מלע (וססכ ףווקודכד ןוסימור לע תסרסד תרטע 6ד סנודגכסו תרטעו רתכלו

 %6רסו וככ וננכתיו ןסכ כותכד וכמד רע" ןוס) סוס 67 (כווגכ (תירוס ל6רסו ונוכ
 וריסס 6כר סססכ עסוסיכ כותכ ןכו 6סוכנ וססמ וטספתס | *כרס רסמ סורע 6
 ןופמ 6כסזי 6מלע סוססד ןיטוכל ןו56 סידגכ וסוטוכלונ ביתכו וו\עמ סיסונס סיד נכס

 ףחור טכלקס 63 סמויקכ סרכקכ 6מיוק'מנע ושסד (פובל סכמולכד סכסעו ןוסע
 וסוטיכפיו רתכ)ו :יוטר ככ וילעמ םיסוטס סידנכס וריסיו תכד 6939 ףוססל מו
 לע סמווקד "ג ךסלמ ירקסד סרטע 0ד 056דמועוסמ | ילטוע ו ךסנמג סודגכ
 ו6סכ ןסכ!ת6ד רתכמ | -סנועל ספור רע דעוע = למוע וסי סדו 6יקולכד ןוסיפור
 6כקמ 63 סקור סויק יפסד (ממו לכ סקומל ןינכי 6 6דחכ ןיפוב ןורת + רקיד ףשוכל
 ..םוט רטור סכווגכ סע סדו קופכ סד "יסדו דימ סכומו סרחס 60 07 רכעת סי 6
 סמ לע (מסונתסול מס * דקכ ןומוקווסיינרתר ספק ועב 03 מע ו6סכ ער רכונ
 רכ6ע סלע יככ ר6ס ךכ קדבוסי ןכ עפוסייכו-וכטסל וכומו \ע רוע ןטססו ביתכר
 ןימומכ ןוערו סוורכקר בצסנ 6 *ןיפס ןוממ ןימיתס ןירומט סמכ 6םידק סדיסס 6
 תלעות סמ סמלע ?וססכ םכ רכדןויכד ' ןי56 ןוורכ עדכמל ןינכו 65 6ומלע סוס
 סו כמ6 + סול לוטקו סיכע סותמטכ קיפ 5 יד 9ו- סי) ס%טס6) ןטס ףוססל תי6
 פכ)תו 5לד ןיבכ 3 סוס 6) ןטסל (תכו6וק חס = *ךסלומ ססכו 6טילק 6קיספי6
 חו (וחדתס סיפור 6טוכנד ןטס 6וסס וזקד ןווכ מיד 6וכד (ימוכ)כ ססכו (נסס
 6סווק סוכל רומ רי סוכל סוססכ סכלת 607 ןיגכ טל יסוניטסס (ד \ע כומסת6
 כמו ככר ותו ןטספ סו3 6חיכ ס5\ 6מלעמ רכעתוו לטכתיןטס סוססד (תדוכעו
 5כלק(ד / יןטט) סי קמו * סיליד "ןטסווד "פנג לוסספ קור דק םכ\ת6 6

 וססכ



 עס ךל חלש

 סודסכ 0תכוד סו) תילו סולד (פובו ףמוכ סרכודוכוומ ליטכפ 6 6 רקי סוכל סוססצ
 6טפכ 56 6פוב 3ע 105 סוול לכ םורב ורכקיבל ןידקפ ןומיסד סמיתו6ו = *ןימנע)
 ב6 * פוגנ 6דקפ 6מפכו סע 6דקפ פרו ווק סרטכד סכז לכ ססרוטרע 6
 םורכ כגכו :ימרגוביכוכטכ תרסתטסו סכבתשמ וסיסד (ימפכנ וסיס סכודקפ טס
 ספמכ ךכ ילגטו 6ת 'םודקק 6דיסח ו * סרסכ לע 0)\ 6טפכל סחורד םכודקפ סייל לכ
 (מלו6 וגס 6תמסכ- ףטדוקד ספור סע חור שוסיכס טכ רכד (כוגד (כויכב סמותס
 ימרג ןוספד 69מ וסוילח ןוכסו סיניד ןוכותר דומ ניס כסי מוד סחורד ןויכ "ייפ
 "בטסמו 6רטכ קכסו רח 6רטס *סד לע ד וסווכותו ןוסלד סרטסמ וסנכ ןופיופו
 6כטמ0) ןוקרעו ןודיג ןומוס לכ ןוכסו סלוד ןוכוקר סרמס ס!מ 6ל\ סרטכ תות סונוד
 ךמזת סד רוע ןומוס ןסמנ -וסווליח יבסו סיממ וסוונוח ןוכסו 507 רתכ 0רטכל מד
 רווסו סומו סס6יבסיו סדקכ סערסו סומס ןרבקתמ רתכ) -ןוסלד סכנוגכ לכ לע
 %טכת לו כסיד סיקנופ גיטכ דח לכ רתב) "ס3כ לע ופחלו ןו56 'ע 6כגס) 6רפעו
 = *6קנס ףתקמכו ווק סינוד חור" ףסלוקד 5קור סונוד ןוכותרו 9טדוקד סור
 ביתכ כנכו ןוסןומרג ףפוגד וכוטמ דו ןומייס ןוסנד ןוערג סמדוקד 6חורד ןיכיתר
 6מויק רקס סרטסל סרמבד (כמו לכווכססיכ כותכ 05 סרסכו | * ץונחי ךיתועכעו
 607 סנטססנ וסר סו ,תומ סרסב לוכ6ק6 = *סכטס6מ שווק ןמס סוס 6עווקב
 6וססִמ = "\6ר 63 וותומנע ופסווסורמ ורסב לכו בוקכ 731 ךימתמיד סמ לע סיכ תו
 65 = :וסר ל וותוקכע וכסו ורטכ לכוד ןווכ לוכו 057 (מטססכ ווד ןטסד ווומ

 עכת 65 סותכודמ דחו לח לכ ףסה 196 נוק ןוסכ סול קופל סיכבנ סכר ןוותת6 |
 69ו סכוד עבתו 60 00 6לכעתמ סרסכד רתמ! וסווכינכ כטס69 סוסק )ו וסיינע
 6כעדי תס ןועממ ר רקס .6מ\עד סנמ סוסכ םכ רכל רכדס ו למטש6כ סוסק
 יפְךמרג ןוקתו ךכוורונק ןועמפ 45 סכטס6כ סיפ 6וס תוסּו ודו * וסויכוקת לע ןוכמ
 6כערו 60 לו 96 * סוג 6מו0 ןולמ וכסכ ל6טת 616 תורסמר ןולמ .עדכמ) ועבת
 6תעל 35 = סלק וסוותעד טל ןוסכ *ןועדו (ויככו ולכ סכמ תעדי )ד תביכ וףתיבד
 סל סלב ד רוקו לכס וסו6 לכ רתמ6ד סצ סילוק לוטכ דח לכו גרד תיסכ 06

 בע 5ע בכור וסכס בותכד סמ לע 690 תל ₪ ךתיכד לע0)ד 6געדו 0סד 50םת 5 =
 שכווגכ (תוענמ כ סמויק וסישנ לו סרו סנכ סיססמ תעד ירק6 לק כע 6וססו לק
 רוגחו ירססכ6 >סיסו6מ ךלול 0ת90מ (נעדו סו לק ור 6 920 * ס0גע תעדד
 :(תוב בור ופכס לעד דכוע תורסטר סמכ סס9ג) וס 6כליע סל ךרטק ירטקוךכיו
 קתפב * שרמול סווטכש ןכשומ סופל ןופתפ רסורת תופ סרועי(סכ "ג) סרועד סו6
 נע ןימוטב 30רמול 6יטכש לכ ןכ\ןועממ כותכ 0רח6 0חתפבו ןבוסר בותכ 0דח
 סימרד %קתפכ גויער ןלמ " 6מנפד סור מ מק ספות (ל ןוקלסוד כמוכ ןוחתפ ןוכוס
 וספככ ןכו רכל סו ןומפ 05 יפו ןוחתפ סוג ןולכקוסי6 ןכורק טכממ ו0 ןכוסר סיכ
 ןוקקחתו 6דכו = * וסכ סופר סטכט ףוססמ וסיסד ןסמל 636 ןיחתפ ןולכקי 7
 'כטס לכב תוס 6טסלמ %רוסכד ןורוע םמחו ןותמו סלמ תלת דחו דח לכ ןופדומתםנ
 ןוספד .כוסכ מוס 03ד ןינכ סווק סידומע ןורק6 ןודומע ןוש ככ ירטס עכר ןומיסמ

 ךיכמ



 יו
 ןיקלסד ןוכס 673 67 6תכְוד יכסי ןותחכ ןומ5וןיקלס ןומ6וסנכו = "דק רתכ ךוכפ
 ופול (כוגכ וכגכד יקלסד ןולס = *וכסףוסיתחכד ןינסו לכוגכ יכנכמו דב ד ןימטכ
 . *טדק רוס* רגו סטע תוסלפכוכ טדח רוס "ול וריס רווי" 6מתורוס ובנכִת 6כובכ
 *םדש וסוסד ןיןכ סול ןחכמ ל ןיטודק ןיכ 650 ןעכ דפד ריס 0 :קיתע רי תי0יכז
 כר רמ6יכסו סיל רמסו סימ קכסמיומונוע םדקמה סוססל ןונכ םדק סיס מעט ומ
 6קפ) סוכמ טרפת סמו סטוטטכ קיכדר ןיבכ סדמ וסי(נ סלח ירקס ד חתביתמ
 יטדסתס סו וככקלונ סוס ןקז 'מלק לכ ןוס) סיכתכל סטודפ סיכ תינד רקס סרטס
 רח ביתכד םירגסניד גרד 6נודעב טדחתס סרמ 0תככמ כר חתפ | יות
 פקוכד רטסמ סלע ךסמת ד ןיגכו -'קגע ן-עד וכיממ סכדע ףמ סכדעי\ סתוסותונב
 ומת 65 ןקו וסוסד צעסיכו קו יביד6ו" סוס לו סתוס ביעכ כ1ב\ סכ סנדע בותכ
 תקבדת ד סומרגרעו65 ןינכ 956 טסרכסד יכגפ סרח6 6ת5מ 109 5905 2
 סוס ןוד)ות דוכע סוס 009067 ןגדנוק דיכע לנ\ םדחת 05 ,וסכו ןקו ךכק סוססכ
 בותכ סו וייס >'גוסרמ סקופכסו םלכ ס5ק ןונק רלסס רבו *00ע ססכמטק
 * סרטככ יינש ומדסמר ןוסלע ןימו .ןוכוסכ "םומוכ קב 03 ו:* סיקיכ 6כ ןקו ססרכס)
 סכומי עומוס טל .סוססל :ןשמל מ ומוס 'וסיס טדק םוססד סכונכ ד כו כ דו
 י ותו רק 6 סרי ורמ(גימנכמ וכס ףו 0 ינחכד ןומו6 * סוניד סעורדו סלע כנמל
 ינביגת' דכו -יזחת דס ןוסלד'רוסכ וכס ףו% סתו נס 07 סלותל רופומוסו6 פק
 לכו וסבל פלס וסלכ ןוס ןודותע 6דווועו לדומע לככ ןגרנסכל ןוכונג םמק ןופתס
 שדוקע לכל 6ניפ3 = *ןמוסורוזיח ובווגכ "רוכד ןיכוס!ם וסיזנמ וקפכ ותפכו יקלס
 ןווגי ןווגפככ = רונקוקורו מוס ןמווב תלקוסכ ומטכד ןיחופת תלת תו סדופו
 סוקיד ןפמ תנו ןומגעלוכבתסמ נג 6067 סקרו 6כוסנמל וטל ןוותפ ןטסנמ
 תי ןולושע ןומ'סכ סדומעו סרומפ לככ רויב דבוע ןויחתמ ןולגלב עבר6 "וסוינע
 ומככתו רומו * רקו יככס) 'כסדד ןוגוזוסויכמ ןיקפו ןרקתסמ דכ ןכרכר ןסינפ ןילבב
 (תורקתכס וג רקו וככ6 ןומוסו 6כסדד ןיגו ןוכוס ןיקפכ דכ 6ער0ל י'פכ 9 ןסונוובב
 ןוור6 ןורת * וי ססכ יתסמ סתקרבו וו ידכע תלפס כלו ירח סד פק עמתמ6 ןינ גד
 60060 וסנכו שלק 6רטסמ סלח סירסו דס 6רטסמ 6דק ניר כנלגו 63בלג לככ
 סלוגלבכ = "וס)כ ינזסו * ןופסכ ןומס ןקבקתו ןונגלג ןרמתסמ 6קד סנוגמנכו קורו
 6ריוסכ ןיקרפ ןיחופתו ןומסכ ןול6 ןויר ל ןמסכמ ןידוטע ןוקלס דכ"סדכ סר ןקכדקמ
 ומספ ןיורסו ינפכ ןמקמו וסיירת6 וכתו סריגסכ ןומסכ ןו5 6 וטמכו וע3 ןוקלסו
 וכמו סד סקמכמ 65 [0מ *ףמידק דיסק יפ -וסייערגו ןיל ןו) כו ןו) 3טכל וסוידו
 עידו סנו סכגנגו ף5גפגלככ ןורטכ ןורת יקפב %ווו וגלפכ' ןוכ6 ןודומעב סבק רול
 ימווקו ןילבלגו ןילומע יככתמומ ןורכו ןיוכס ןושל ןוסוםיר ע ןוורטו ןותמ וקפנד רתס

 ןימוו סמופמ ןופרפ דימו ןונ ינכקמו ןירסבד וסיומיכ לע ולפכ ןופופתו "וסוופווקב
 ןימיר6 ןירסכ ב)כו סתעט רתכל סוס[ עודו נו וסיירת6ל וכתו וסייביכ יטטסמו
 ןודומע ןוכיסד וסימרקס = רכס וסכ עודו לו ןרמטקסו 'כוסת (ימיגב ןוכנכוו 0
 < = לכ 6ועד (כועמו רטס לכל ןגרקס רוק רוקס 9קעומ (ם0 רווכ דכוע ןוככס תי

 ִסיִס)

 ו תו 0 -



 אעק "= ל חלש
 ןורק יס סיס 36 טוקו וכומדקט סוס ל סיב סלטורומ סוכר סומו וסט סווכ סוס
 :םודק יס סוד ופ "67 6ר כ סורפ סוסדסו ירכלו וג) ד (רק 6תכיתמ בר םורפ כס
 ננעד ידוע דח ותק רובו סודומלת טורפ סוסד סקוכי פוסס רכלמ רעתס קמילה
 6רקולסכ רכלמ רעתס סולקו 6נודנ סוכ ודק ונס) תכס תוכרד סלוסו 'רל סורכ
 ןונרד סזככ סוכמ רותי ססנע רקס סיכמ סלועכ ןיסלס ךוס ערנמ ןומו6ד סומ רמו
 תוכנו סוכמ ןיסכב ןינחנו ןיעוכמ וקופת לכד רתססמו ןיימ ןובוסל ןנ) ךורטכס סמו
 6עוכוינןייע ביסו סרוכד סריפס מק ןסט כיבכ רתסמ ירשה ולחכו ועוכמנ וקוספ
 ןמתמוקפכ 6מנער ץימומ ככל רת%ומומדקס סיס 56 ןווע כיסו סלסורו וכו *עיככל
 ןזותד יתכיתמיכבד ןומק לכ ותיונווככתס6 פד 0375 שוד סדומה +6 * סיכמ ןיעככנ
 'םידק כוכוכ וככת 05 36 ןועמש'ר סככ יסוכג כרקמל ףכודד ירסמונוכ+03 כגכו
 ולכעל סמ ך3 מיפו ת* (ותורו6ד ןימיתס ןוור ורמל ךכמ קמו ונופפד ךקנוק ססכז
 וסנכו וגל לריגכ וכו 6וססד סולק ל9ע דכ סקוכו לוססד סולק לע יקכותמ וככ

 ןוכוס סמ רמו סימק ווסד ןוכיס לכו 6תבותמ כר עזעדזס תעס (יססכ *סולותווכ
 מק ימווקד ןולומע תלת סיכ ודו סלומה לעימכ שייק 00507 6רכ 6וססכ ןוקכס 7

 ךוסרק 6מוה סתכותמ כר רמס סיכגנוסככתס ותכוקמ וככ לכו 5סעו סתכותונ בה |
 נרמס וכסו * 6ביוס 6כירחל סתכותקמ סכ0 סר סכנוקל ןעכדע רוס '9שודה 0רכ |
 עכט סככוכ 6סת כס מודה 6רכ לחדק 0330 'וכ ןידקסווס (כודד ורע דכיפ |
 כספכ סתכותמ סיס וגל ך3ןוקנםו רתכנו * 9סודק 09טמ מע לכ וקסתתו ןועוו |
 * וס ןסמ עודו 65 סנסס נס סנוכ סוס רתל) כו שס [תפ '(כסל וקנו <

 6מוו סוס 67 625  *פוססירקפ 600 + סוס סלרתכ 6מוי וסט סויב רת לכ 036
 'גרדל יוד סכחלופ-' סוסיו)ס דכעו סלכ סוס ירק6 ףתוריש - 6תורוטכ 6פוס דיח6ד |

 6תורוט וסוסד ןוגכל לכד פוס ס6ז803 לוס ס סוססולקשנ זוכנו רימט וס יקל
 געוככ (עבככו ןוימ סקפסנ סלטורו סכועו 'ס סוכ ףסותס ספוסוסוסד ןיגכו דק )כו
 69כ 6וסס שמניג סלשורי יסדו 0% סל טורי וסוס וסל ןונרד 3כד פופ רמו תוס 6כַב
 סטורי ןורקפ ןרחתסס לכ סוד ןומודק ןיגרד לכ סנסורי 55 60:60 ןוכ סמ *ךח
 ןוגרד תיסו רכל ןופ6ו ןוסמוכפ ןו3ש תורזע ןורקסו ןרחסד ןינרד תוסו ןמתתס וכסו
 כמ וגל = רוכדו לכוס ןרפתבס דכ ןורק5ד ןונהד תופז תוכסכ ןרקתסל דכ'ןורק6ל
 ךוכמוסו 6וכס ירק 67 סדוקכ *סמיככ ךי" תכסדוככ סדוקכ דק תי6 ןונרד ןוכי6
 6וססו סומד ועובכ סוקי סרועל ןיככטוגמ ד סעוו סוקו לכו סיספר ץרח 60 וס
 וכול סכנמ \6יבסמו לסעורל ןיכ סירכד פד (כווגכ' יוסנ וכומדקס סוס ןמועיככ
 = * ומומדקס סיס 96 סוטק ךכ "סומלד 9מופ) סכלק קור6סוכ יכרקסו סומופ ולמת6
 סולקו6 וכס ( יכס 50 67 סלטד לטנעל ןיזמ 6 ) ךויפ רמ " סיקשכ\ 6תכותמ כר סיפטכ
 6ריסמ 6 = *סנוד ןיסרתכ ןיגרד ןורק6ס סו ' י6ד) וס יכסו 6עוקרד 9תכיתמב

 6תורוסד ומעט זכ ותכיתמ וכב וג ףקוכו סוססכ ףסות( סודק לע סולק סמכ סטידק
 וכול |55 סוקנוס ס(כו סמוו 6וססכ סוכל סורטע6 ןורתכ ןועכמו קמו סוסס רעל
 יתס לורו קכפ סוכ0 רוח " סיל ףלומל סוכ 6 סכו 0 ןועממ ר רוי "סירכל מ

 סב ֶּ
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 זיפיותססו סוס לילגתסכ סיכיד ןדימנ ועכד לעו'מנעמ קלתמלד סע לע'קוכוי6סכסמס
 -6רמפל ךסמ) םיופ 62 סופוד ןיושוקו ןוק36פכ )כ ימק סוכר) ףוסכע סנסל וכ
 - 'נפ6 כגכו "6פוקת 6כורב סוג |דימלועב דעו סיכרד %תער טינמו וודומלת סכנת
 סמנו סולת שס )ד וגס ןומוו סעבט "כס כיזתמס 03 סכודל ןנסיר6ממ ביזתש(ה
 רק 67 דע ןומוי עבס ןומיל לכ סלכ ומ רוקו סכסכב יקסתס סוס לכו ( סממול 6 )
 תופת חת-ךקנוח ספכו ריס 'רו6 יעדבונ וטכת 05 6מנעמ קלתכ6ד לע סוכקוול
 טטסת סו דח ועוככ סופרת (יכיועמד ועוככ סוססד ןיומ ןוכיפכ ןוככטןוכוסד סלובע
 יורו ןתוול תס סיכמו 6ןווד סכלכ 600 סיכ סופרו ןזתד סבר סמי וג 5פעורב] קיפכו
 תוחת וריניטכ ו\5ו\ טםפקפועוככ 6וסס רק ועוככ ןויפכ דכו יוכרכ וכרתסנ דחו
 67 ןפ ףיפכו ןומ ךימ ןיפוקת ןיימ) סיכודז סומ וכוס ככו ס5רתכ עי וגנ יעוחת
 :סוססד 'תיעכמ כו כותכ סיוע טועכו ךרד סיכ ןתומס ןומיסו י"ט וכ לכח ןוקפו
 ןופתתו ןוסנע וסכ (מויקנןונכי כו 9םידק כלמד כמוסד סדכוע יבורכ ןירת תיס'רוע
 ןווסינ ןוסכו רכל וסוופלב ,תוחתמ ןוקפי נד (עווקל 50רפי לכ ןוכומז וסייתוחתו

 (שכונוככ 6 עוטעככ רוסכל <םומסד ןולד ג[ ופל6 תלת * וסוגפדב תופת ןיל6על לכ
 6 ןינמ ןומופמ רמימנ לכו |6ת = רו 6וססנסכו כבכ 6תכותמ בר י קוס 6סדכ
 , * קוועל ןיקלס ןירוכד ןוחןרל סמו :ככ ריס עבות בר ימקמ סמנו )ככ ןטלחתמ

ןוק ן6ד קו מת סותכד ספכוסוגפ יטכרתמו וספכ זספכ 6כמו ףוססכ ןומב
 | סמככ = > 

 ו .סקככ ן פד * פרס כוס ג) ןוסוזע סו  וסנכ ןועו ץיקפכ ןזתעו" ןוקיתעןולמ
 וכ ןכו = ידככווד סנכוסונלןול6שו ןוסמע סו ןיקפכ ןמתמו ןיקיתעו ןיתדמ ןנמ
 קיפכ ףוורכ סוטזשו סטמס לככ חם = * 67 סור ךל (מי6יכר 6תסס לכוס ןוכיס
 ןורוכד ןיטספתמ וס:כ ןודכ וקולסו 6תוכמוסמ וככ ןוכו6 לכו ןוטכ) ןירכוג וטוככתס
 ונעו *סודח ןסדפו סעוקרד 6תכיתוי ונפ ןיל6ע כ-םמיקומי ןמיפ לכו ןיקלפו ןיטכו
 ןונמ סמכןו) רמס\ ספ סודוכ סורפמד ןחתפמד רעכ (וססו * ודק לע ודח ןמ תו ןוספד
 | רגנוסלכ ונסע רתכל + סוד 6וססכסולס תינל סודח ןפעמ וסלכו ןיקותעו ןיתדח
 < *סכס6ד 6)כיס ונכ ו סעככ ןורסכ ןוכו6ד ןתת 'יזומב ןולכיס ספכו ןותכורפ סמכ
 ןוררסוו תפל ןופרפ מישו 65:93 ןוקוכו ןיפרפ רתככ "ונכוסב רקכנו\'תכר ףוס 6דנ
 *ןסכממ 59%ע סוססל 6כוט לכד מע ססכז = 9תימדקכדכ ןטכלתמו וסיותכודל
 עמ פס לכל סכוכזר ודור לוס סלכו * 6נעמםד ןופט ןיקותע סמכ ןועממ ר רמס
 רתכלו ךכגיתול וזר ן) תוש ןופוי תלת כר סול ורח6 = * ףכס 6נופכד סע סזכז
 6פחת סו רחטתסנ סונוד רטסמ וכיפמ ךוממ וסו6 טס -ךנוד סנדק ס לח מע
 6רוווער ףכוסלס סופו וננפ רתכמ = * סופו וגלפ דע סוכרס 6ת ירק6ד רת6 תוחת
 ווכ סולע סלע (ירמ6 רכגד כיונכ רכב ורקסד 6לונכרת ו6סכ םטכו ןקיפכ קסנוד
 0 ירק וסיסד (תעסכ = "ומתלכסכ וס)כו ןימק תו כיסווירק רכבו%ס טוכ םטכד
 .ן5רקו וסויפדג תוחת ןונ יטמו סרחס סכוסלפ סוכז קופכו שרק 'י:עי6סד ןילונכתת
 | סנוומת 6תעסכו* רדסכ "וו לוק חככ לו 9ק רעו וכק ס6עדק תעס בפרק סמ סו
 גג 4: בכוס וו וכ רמו ירק ס6תינק תעטכ * 'וגו פרקי ריעכ *י לוק רעו ורק

 | תעסב |

 יי
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 3וקרפסנורקספטממ 0תפטכ | י נגו רכרמ וקו" לוק ךמסנורק ססעוכר 6תעמב
 < * לגו תומס )סו 'מ לוק רמו ורק ס(תיתס 6תעמכ | * רנו סומס לע ו
 םלונכרת וסיש דו = * גו 6רק6 סערמוסנ רק רמוס לוק רו ורק רתכ)
 ןינכ מנע ככר ןודכוע לכ ורק ושמו ןימדקלמכ ורק רתכנו ךוכס 63 ירקסל
 ןידכוע לכו יונרסכ רפוסס תסקו ( 6קעכמד ?₪ ) | 6קמ0ד סירסק וסוסד
 כתכד סמ לכ ורק ןונ6 ןורק לכ ורקד רתכ (ולינכו = 6מוולכב בתכ סלע וכבד
 ףמווקד ףוסס דס ןינרד ןורת ןומוסל סונול ןעבכ6 וונגכ 00מ00| | :(מעכ
 סו סי ןוככעמ "קד רועז וסו6ד 6קו6ע (מויקד 6וססנ כר וסולד 6תיעכמסב
 יורד רטכמ קיפכ ורוסכד ףטומו 6רפכ קוסד ןווכ ידבע סמו * וובוס)םכ סמלע ריומ
 ולנר ףכו ותכד 'פויקל סל געכ ןיפ)טורת ןינגר ןורת ןידכעתסו וסלכ ןורכסתמ ןודכ
 תלת תוח 6ד סרזעכ וב ס .ןרובד ספכע ת\6ס + 07 זר עדי סו + לגע גר ףככ
 סולט יסוכיתכ 5קתפו סחתפ לככו ףתמ יעוו ןכסוסכ ןונכוס סממסו ןותסו ססמ
 דכוע ןממסתמ וס)כ 636 ןונכיסימסב סוס וסמ עודו 5) *  ךיתממרסכ סונס ך)וחכ

 סמכ'מודק ףדוספ וס -דסו למ לכ ןוסכ ןי36 ןממסת 6 ןסלגרמד
 ןומיפ עברסד ןונכ ד רזער פרזמ רטס סורכ וסוסד 67 )כוס 6

 וו * וסנכמ רוקו סוניד ןורוסכ ונסס סרזמ רטסד ס)כוס )כ0 * 6עד ןורטס "דב
 ןתוול יטמ דכ ןסכלו |סכל ןולז יכוכ לכו עופדזס סמולכו קיפכ ןתוופד סכר 5קיכ דח
 , ₪ /6וסס 736 ס ימוסת ס ןמת ךכתט6וודממל ורסמ 6ונוסתד 60תִכר 0קתפב
 'טסכד (נכוסד ףרוסכ רכ ןירוסכ ןוכוס בכ ןוז תס 59 ץירוסכ ןיפמתסו ןויעמר וזוכ
 סממ .ןורנס ירקסד 6מוסת סוטס וגמ ןתימ קופס 9קד 6לגרמ וסט 67 "קרזמ
 .ט ףסדקמ וב כרח ת6ד 6עוו עו עזערזסד ןתיו) קיפס 6קד 67 5מוו 096 דוכעתס
 ףח סכר סמו וגו ן עמד ןורת רוסופןוומכנ סכ רוכד דכד לברזל סוססנ .וסו6 כב
 אבליב = ירקסד 6רמ5 סמוסתונ) לופכ דחו "ןודנסירק6ד 57 ףמוסת וג לופכ
 ונפכד ןווכו יטרס5 ינסכ ןיביטס 6 326 * ףכר 6מוכ ןוכוס ןוכרסס ימוסת טחד ןיבכ
 נג תת .ס .סכניב ורק6ה סמוסת וג עכטס דחו י דס ווסת וב ןספק ןיעפד ןומיס
 'קורכ וסולו ס6מדק ףקוזמ נרטקמ 6רוערע דח קופכ ןוסיב ןוודרול פרמקר ירטמ
 6תתל ףתחכנ ופכו ןמתמ רכעתמר ןווכ 6םדוק וב) כורק לכ .ס .טל6ד (כקווד
 'יככת טייקכ 6קד '6מדק 6סוכלו ווכותרו 6וס תיפכ 6מלע 6קזכל ףסוכ)כ סכנת
 םקוכנרכל פבר( ןוכופו "וסו6 רוט עבר6ןומופע ןוקיזכל סלמדקורוטד 6כקווד רופ
 סלוככ תל ורימוו כותכ דעו סולוד וסלכ רומרכ ןיקוזכ תוכ6ד תלת וסנכנ * מע
 רכמתמ סנטד ףרקעלכס "סוכ ןכוטרד סט כמע לכוס וסמ -כסע לכוס רוס .תוככתב
 וסוותכוהמ ס * ןמת וסמל סומ תוסו-03ו פופ וסכ תיל ןגד וכיו תעבס לו סס)ס
 ןינכי 65 ןוסנד וטונמו ורוסכ ןופ6 ימות ןוג6 יספכ 53 דע וסויתכולב ןובתי ןולסו
 - כוס וססכ טכ רכ לכתס0 דכ * ןימלעל וכיכס ןוסנ קול ןכרפםכ יפו * 53סול ןומויע
 ל2תס6 ות בר יוחתס רותי לכתכ6 *רוטו סנו רעו יזחתס ס6מדק 6תולכתססכ דו
 ועדר דע ססנעו כר (תוטספתסכ"וזקתם יכְס לכתס6ל סמ לכ כר רותי וזחתס

 (תונכתסףכ |
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 = .ץוסנל מ)6 עולי 697 וגל ןוסינכ ןולכוע 6רועומ סונ תיבד שןוכ 03מכ (תולכתססב
 .ףפיקר סור דע )כ ןוסנד 6רוסכד ביכורכ רכ סכ תוסד סמ לכו סרזע סרסכ סימל
 סרועכ ןובופ ןידבע ןוכפוג ןיעבסו ססמחו ס6מ שמחו 66 ןכככמ ןורוסכו ןו6ונס ןיכווגכ
 םוקרכ לעכב ורסכ 6 לכוס רתכלו סניד וכיכסנ גרורמכ ןולי תס קכוק ריתו ס 7

 ויפו דובעו יטססה סמ לככ סי יטקת סט רק מ סלמלט ס6ט305 וסר סו) תיל

 "ןומכ ווק סורסכ דקרמו לווסוס\ס סו חל -ןרכד ספוע סרעפ חור כותכד סלק
 : 'כנמד סיתוערב סו תומה סכלמ ימק ספומ69סוס וכטו6דו ידה דיס 6 6

 וככתסמ /
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 פוסק רכ וסכ 6ווו) לוכוד [6מ תו) יתפסו יקנו רכל ובטכמו יטלכ ןומלפל יככתמפ
 מס י6סו ןיעבר ןורתו ןירטעו ןיתעמ ןורת 6מויסד רתכנ זוכג ד | "ינס םרוטב
 6 ןסמס וכס :כ סנופו 6תעס סריוסכ סוונתו ףמייקו קיפכ ףק ןווק6 כעד ספי
 ןיקרפ ןווחתס ןותוב 0פ50 ןומוסלכ6 = "ענוכ 6למ סכמז 036 ןוזחת6 סנו יקפב
 6 ןיתוכ 6כ50ד ןוותס ןפרפ דכ סמויכ ןוכמז תלת ןילסכ ןו36ןפרכמו סרווסב
 6מח םיסמ ורסס תכיתמ כר ןוזת תופכ דכ וסנכ ןפר5תמו ןסכמ ןיט ןסכמ ןמרפ
 ס ןרלאא יפקננ סותממ :ןונוסל לסוכד לממד סעכ ןוות6 6תוכ 0כטד'פורככ
 וכקתס 6מלע .ס ןיירטמ וטככתס 6תתנ 50רסו לוו ןיטדקמ דכ 6תכס ולעמ לכד
 ןינוטנס סמכ ןכממ סמכ ןועיקר ןיעטתו למ תנתכ סודח ומפ | ןימידק ןייסרכ
 יוחד כלו ןודכ רעתפ ס5קו ןיטדקמ תת 50רסיד ןויכ = *ןסוירתפ) ןומככתמ
 ןעכעכתמ'בלוסד ופכע ןוכוסו ותסר לע וגמ דחובומכ חור סוניד יפרט ןונסכ טקס

 לע טירפו ןיתמסכ ןקיפ6ו רעתס ווקר סכנ\ס 0וסס ית6ד מנעד ןופיר ןוקנסו
 ןיקפכ ןוגס ןומ6ורעתמ ןומ6 ןונ6ט ןותמסכו ןיקפכ ןותמסכ ד לכ םעו *סמלע
 ןוכיסד ןכטעכ ןורטעתמ וסנכ 36רסי ןודכו = *סודקכ יוחד כלו ןיפסע ןופסנ
 6םווכ סוססנ סודק לוס ןו) תו6 תכס לכו * סקווככ סודסכ וסנכ ןימודק ןיתממכ
 :יתסד סמנעד סלע סגוטעכ ןיגכעתמו ןיקלס וספכד 9תכנכ וד סווקודנ) ןכו
 ןיתמטב (תכס לו'ע דכ ווס 6ת = > ןיקנסו ןיחרפןיתווטכ וסלכ תכס קיפכד ןווכ
 ףתכמ קופכ דכ = * )וע ןוקלס 6ויקידכד ןותמסכו מור (ווע לע סוורסל ןיתפ
 : ווסודכד ןותמטכ ןוכו6 ןותכ ןותמסכו (רפור וסוולע ור טד ןוכו ןיקכס ןותמטכ
 6כנמ ועק פכקוודכ ןועווקנ יקפס 9 םיד וסיינע ור מד ןותמטכ וסלכ ןופלסד ןויכ
 ססַכז = = סתורולכ 6פלע סוטסכ וכ) סוס 6פנדמ +6 וסככל לוקס סכקנ 6םידק
 סילור ושפל םוככסכק דיבע סוד סמכ יסיעק תרז ס ףתורו ד מודד ן6מ סוס
 סנט סוסכ ימקומ וסנכו וגפד 0ד תמסכ תרמסד 6תורוסד 6טודמ ועמס רמו
 6ת = סמ סוסס) סיקס 0)יענ 6וס ךורכ מדוקו תת ןוכיס = *ותביתמירתב
 ןונמ ןוכוסכ תקסעת6 6תכטב 6תחכד ?תמסכו סתורוסכ טדסת0 סנו רכ וזח
 ןכרתמ טדקס תווח) סנט 6וסס ןותווכ 6ניעלד סינמפ לכ = *)ופל יקנםו ןותדמ
 ןידכ  ןיקתפו ןיכת ו סוס ךירכ %טדוק ןול לוסמ דכו * ןופדבכ ןפכנתעו ןיפדגב
 וכע 6% ודמע יִכ רמס ת6ד סמכ ססיפנכ סכפרת סדמעכ ביקב סע טדס תוופ
 * 6קיתמ סמ ורק 506 סדומע 6מות ול = = סעסנכודקע וחתפכו | 'דוע
 *סוכס * ןוס) | = סנק  >ס0ור = כ5 .טודסכ ןעכעכתמ ןיפווס ת:5 0רוכדב 06
 כרר סדושע וסוס לד לעו * 6עוכעב כ וסוומוייקכ ומיק 6  ירטכ >ןוופמ
 שודק 67 םדקמ -לנוטדקטךכוע0ש מל | תתפ "סכס כוס
 *סרסס סנמס(נס03 לכ ךיתוסכטלכ | *טכ רכד 0כ) דיעבוסיסד | ס *סודו
 6 > ןומזכ ןוומס תכרכ ד = ס!ס סנסדיךה!ועו * 6תוורתכ סידו תלוטכ 07
 ספמ לעו סכר סמודק 6ד טדקמ תכפכו"חנמי ךקבע לכו ךככלכ ךי ןתי ןכ דוכע 6
 רסנע רמ6) תתפ ות כס תכסכ קכמפ |דע בכ = ףווקורב ורטעתס ףד

 סטג וצו 9 ₪



 ל חלש

 ירכקת6 סמ רתס סורכעס רסיסדו\5סטזכנ רס לפ > לגו ןוזכ רטכמךל ונע סוכב
 "= ד ןויכ תרטכמ וטו ככ נכס < 6מלע רטכתו ןמתנ לכת 6תכיכטד סנמקנמ קסנ
 קופת סוסו שומע רכ טפכמ סחיטה יסו6 מוס דוד רכ ןתסד תת סכ ונפח וסיס
 סע\עכ ןורעתו ןוכנמ ןירתו מנעב עת :ק ןוינ קרטכמל 63נכב וסופו רסכתו
 קופכ סידל6 וו סכס טיפו רסכת סמ *(מנעלע 6םידק 6מס קופי) 6כרק קגכ
 לככ זיבכ סכר ות ורכס סכס "ומכל ותלועפו ות6 ורכס סנס 5 סלסומ ועורוו סבו
 ומס תסודק לע סיתוטכ רסמד |9מ > סכוד וכיסדו וטככתס ןוכ סעומ 6נועכד סונמפ
 נע סוינלככ ןיפולבו ןיפורפ סמכ ניכסד ן6מ *ךכו ךכ ןגרמוו ןוכ'סו סוס "6 סירגמ
 יס ןוכו6 * סירב6וסמילע מנו 5ככ םכעתסד ןסמ + ךכורמפ ןומו6 + סירב ומ
 ךכוט כר סע כיתכד סכ 050 ותלועפו ןסמ * וכפל ותלועפו ות6ורכמ סכס לסט ךכ
 "סנועס תומוסדנכ 0)0 * וסמ סד6 יככ דנמ "ותלועפ סוס ד ךכ סוסו תנעפ + )
 כסומנ ועכ סוסד סמ וולו ןמ לוטיולווגי פמ וכו  תכפב רש וסמ *ךופרונ תכפכרפס
 סיכ ותמוסופד סמכ סכק לכעה וכמתרד ןידכוע יממו קופ 656 = + תנפכ ביִתְבָד
 ופמד סמב "וס 000סכו = > בורק סכומוכ + 0נסמסכ קמ סעכ = * סתווסס וס
 ןכיד בכ קיככ ןתעו = = *יפמ ןופנכו סערס חתפת ןופ:מ" סלענ 6תווס6 בוס סיּכ
 60% 56רחונ כסיענ סלק ןיעוד וכיט לכו כט רגח לכירס סיכו ןווטק ןוריזג לכו
 טמכ ונכסד-יככמ כט רב6 לכו וכיטלכ תוכסי ךכ סיל מוונ ןופכנ ספק ירק יתְסַד
 ביתכר וס דס = >* ךכ תוכסוד ןיכט ןורגס כס *ותס תסודק לע 6מנע ו(יסכ ישוב
 6רטסמ ן6כרב לכ סו סוסיכס לחרוכו = *רגויסלכת ל6 ןמיתלו יכת ןופכ5 רוס
 6תפמ סיטסב 636 י0)כת 506 וסי6ו = *יקפכ םורדמ 6מ\עד ןיכט לכ) סורדל
 רגס ן) כסומ)) ךככל ןקירפ סס6ד 6כמו 6טמ ססד סוק 6עוי) ססרכ0) סכק רעתו
 וכ 65 06 כינכד ןוסלר וכוכוכ סוס ססרכ(יד ונטו = * 6תולגכ ונכסד סמ לכ לע כט
 ןפמכ סומרב ימחסו = "וומיעכ בט כד ןסמכ סוג סוס = "ססרכס 07 סרכמ סרט
 סקרכל) ספק סול מל ןוסיפטממ וכג ןוסוכופמ וכג פיו רותי ןוסיכוס לע ןוקנול
 יפכ סכ6יסלכת 56 = *ןופכ65 כס <וס כ ןימכ0כ תרמסד סמ וסי6 60כ כעד
 טמכו סמכ ןוסכמ כט רבס עכמת 65 ןוסכמ וכיט עכמת 05 *ךככ לע ך) 6סויפל
 סטתל סמ סוס 67ו * תכפכ רסס ןנווס) "ימת ןופכל רמוסךכ יכינכו ןוסיכוס נע וב6ק

 טפילע פרוט 6וסס לע קלסת 6תניכטד תעמב (מוימת סכעו רטבמ ות\ * תרסכמ
 רקרקת ןמתו ןוומנ ועו" סככרקכ ס9 ימחתו סלטוריל ךסת לוע ןסכפכ רטכתו ךסתו
 תימוס ןמתו "רתס 6וססכ סונוד רוקונעו סכתומיכ רתס וע ןימרקנמכ סרוק
 ןימדקנשכ רטכתיי סכ י:פח דו 6סככל קרפו סבקד דע קופת 0) ןמתמ לוטות כל
 וסוסד סלק ד ךכרקכ לודגו6מ = ירגנ ךכרקכ לודביכ ןוונ תבטוו מרו י'סכ תרמו
 יידו ס)םורו יכמימוק רפעמירעבתס ס) ליו ןווכד פרפעמס) 6מק0) סכגנ ות
 ןסמ וסו6 ססכז .ךכ ןוגכו ןדע ןגכ 6ווקודכ) ונס ודס \ע קס סעכ וכס ו6 6דכו
 לכו סיניד סולויפלכו סבקד = *סתורופד מודח נע סכ)מ ימה תרוססס תתמסכדד
 0 ות * סל סוססכ ןרטעתמ וסנכ ןדע ןגס ווסד סויקילכד ןותממכ ןוכיס

 םידק < 1



 רעק | ףךל חלש

 ('תפסכ | = םנ לכ סוססד סוכ 63 ןרטעמ סרטע \ע סרטעו רקי נע רקו סעכד (טודהו
 וכונפ רב ונונפד סימטמ 5תירופה ןותדס ןונמו פוד עמסמל וטככתס בק רמ0ד
 ןוכוש לכד ןוסקלוח ס(יכו * ןותזמ דכ סיל ןורטעתמ סוטיר לע ןוקסכד ןמי6 סעכ

 , 7 *כַפ יןמו ףססל סתכטד סמוי סתירוסכ ןילדתסל |
 | אנמיחמ איער |

 וכס סלק |קכל סלח םילפסל ל סלוקפ ''וגו סעורת ועולת סלח סכיפזמירע תישאר
 עיט 6ל) ןו טופל סומטס ןע לק םמופ קולו םמקמ לח סנו םפוסו גש סיכבשוס |
 6רקסכו ' ןעת ןסבל ןזות ןוכפ3מ ןול6ל רקפכד = *פקמוכס סלס לסוכמ לולב לכיע ןסופל א
 וצל6 וורפ5 רו ספ כל סטמ .לקיו כותכד 60 670 633 סכ )קי) סבו ןטת ףתמוכס ןטק ןסכסל
 סיעטרפ :תוכס .תוכו סטת | = * תוכ6 תוכו סלח סכו ךלכע 6 תולרסל תולטס סת5 רודי
 לודיד ףעסה 9תורס ספכס וסילד * ןמפל (מיעול 6כטסמק מנע יפסב וסוירנל סינכקמ ווקד
 וסו6ד סלרקב סט תסד 5רטסמ טסעד ןודוקפ פר ןטתל (כועומ 6סככ לע 5תוכו יוספ וסיפד
 וכ6 תוכו ןוכ ספת סירופנ סיעסכ ןומודכ ןפעד טסס ןוכופק סטעת 99 ןעפל סרוכנד 55005
 ' + בע *ופ סוס וככו6 סו לכ) עטלס ןטסמ (בפילוסו ולוד דורו ספ ןול ךפספסו :
 ופבכ וע תוכינ סל וטעו :סרטוימכל5רבדרמ(סס<5 < = מאפה
 עמוסו ת6 ונ6רוו חתתפ סיקוס יכר י'וגו סתרולכ ססולנכ /
 ןופ כסיו ענע יככ לכלע ןוסרווכ ועב ספרד רפי ןומוס ןו6כז סומכ * לגננודבס ןסכס
 וזח םת -* טוטק חרב 6תורוסכ וסל ירכדמד וכנמוסמ ושוככ ןומ כסיו סטול ףתורוס
 סע ןוגרדכ וסייגע סכק ילגת6 וס)כ 56רטופ סלק סיקוסד יפיככו יסוככ לכ
 בורק סוסד סממכ בירק 05 ל50 סלע רת6ע 6כנמר מוד 6רקי ויזועמו ןומודק
 ספ 56 ספ כותכ סינעד לע יככ לכמ רותי סוקלופ ססכו סד 6)כמ רוקו סכנמ5
 רמ6 תסד 6מכ סקוחר רתסמ ןפןחווסו6יככ ר6טו תודיסכ לו ס6רמו וכ 6
 תפ חייו .תוכמ םו6ךליו ביתכ סמפולו6 כס סוקזח'ר רמ6 = + סרכ וו קוקרמ
 סע סמכהד רתס ספק 67 יונ תיכו *סמחלמ םי6 יי: 6לכ ספק 67 םו6ךנווי ימ תב
 ורפס 6דיול תיכמ *ןימנעל ןטרפתמ 00ד טדסכ ןרכתתמ (רסכ 5פ )  רסוו 6)סס)
 רתפס'כק 6 וו תכ תפ קיו = "וכ קקמכ ,תרכו סו ןקוו) רסס מ\על ודק ןתוול
 סמ6 6רסו תסו) 6לכ יסדו סמ6ס+ ןכ דלתו סמסס רסתו < רוסכ רסיסד וריסנד
 קכפונוס יכס 055 סמ6 6תמסו (תיקדקככ וונ תכיכויפדו סוס וכס וול קכ 6תוקרקב
 סמ6ו תב סכסו סמ6 ורקת6 תגוודוסד רתכ וכולפ תכ ירק תגוודזס 63 רע תת
 "מ\פב סירס סוטק (כידד ןימרי תלת ןומ6 * סוחרו ג וסגפנתו * סוס גרד רחכ לכ
 קוכס 9מלטל סמל תפכ 6לד דעד ןכ עמטמ סק י6מ * תכטו "30 * זק וסכוכו סמו
 ןועמס 'ר רמס ן6כמ דינוק6ד 6מוו ןמ 6תכוכס סוכ תגוודוס 6ד עו סלוע) סוס סוס
 וכופטס רוע סלכי 63 6* מלעל ןותסו 6 רע סלועכ ןוכוסןוחוכט סויקולכק ןוסוחור
 / .לכוכ ןוכוסמ ריטכ ווסמל ססכמיסכ סול תפחד ג תכית 1 קזכתו סמ *רגו ול חקתו
 | ריטכ וסמל סי תפס (יסנ רפסמ ןוסו סמר ספ בותכר סשכ סכר סמוכ ןיטססה סמו
 ןסויסיכ ססמכ םול קס6ו סכו6ו רוויחכ ןוכווג יקב 6ריתו לכורוטסוטד ופחב ןסוימפ
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 = + תורו ף)כק) 6רק6 סכמו וסייככ 6קנסל פוס ןימול ץוגכ ןוסוכוכ עדומתסקס
 ץופרנ זת6ר סמכ 0ופק (כידד 0300מ סרטסמ (יתסד סוס 07 " סערפ תַכ דרו
 תוכס רמ6 ךטמו כותכ לס 6מות יו = "סוס \ע )ו 6קיוד רופוס לע * רו 6וס נע
 ןרס6 סקקד סוס רוסו 006 רו6ו סרק סיוכקו סוכ 600 סכס 6 סו * רוסוס ת6וכ
 "ו תוכס ירח סופי תעכמ לוו ססוובי6סכ דבפוסי6ד סרק סייוסו ססמד דו לע
 רתכמ 'וו תוכס 6רק סיורק סכקד 6רטסמ 0תסד דע 030 סכס ןרססו רולוס ת6
 * 07 6רטכמ ןויתסד ןוורטמ רסמ ןוכו6 *  תוכנוס סותורעכו \סטמד 6מסכ סוורק
 'ררמ6 601 * וססרתווסמ סוג יעכמ 6רתו וסלרתו ' דנוס ת6 וס (רתו חתפתו
 יןוסועו ןורוקי ןוזר סוכ תו 637 ףתורנ6ב דח תו סתירוסכ סלל ךל תול ןועממ
 60 ו6וד סמוטר ןומוסוסיכ תסכתמ( סתיכורטמו 6כלמד סמיסר פגפונוס יכס 6
 ביתכד רק ולסרכ 9תת) ס6נס)ו ןסכמ > סנוענ ןסכ דע וצו וונע לוזחתו לוט
 רמ6 תסד סמכ לרטו תסככד 6רק י6סד ותופס ןלמד ותוס6 קופרמ תומס כנתתו
 רע ןיסכו ןומיפד עמממ עמסמ וסמל סלרכרי קוסרמ סדכ קוסרמ + ותוח6 יל וחתמ
 ןוסתמסכד עמסמו סמ םכו 5לכ וכב) )ועל ןוכיס ןפדומתס6 .6מלעל ותחכ 6
 כ6ד עמטמר סמפונו6 סנטר סורג" סכמוקוסר סמכ 065 רתסו ךממת ל סווקורכד
 ועו ןיכ ןירטס ככר עמסמו פרסב פוגל ס6ו 20 תוסד סמכ.סתמסכל'קיפססו
 ץר6ס (נותכותכר סור סומקו6 6סנ פכתמסו סית6 6לכ פכקממו רכדמ 6תת) ןוכ
 סעכ ס6!עססעדק סל(6ד םפכ טופ םפכ = לסרטו תסככ סד ץֶרס ' סיק םפכ
 ססכז -6וס )כ וכסו תרמס סק ריפסיסדורמס סוקסכו 625 סתק | ירמתסד
 רכ סוכ לדתמס 63 ךכ ןיבכ 6לעוסוככ רש )כ לע סכמוסמ ססוככ סט סיקנומ
 ןיגרדכו '6נע ססוכככ סממ קילס 6ד !עו סודוברפ) סינעסד סכק רכ מנעו קת
 עמוסו תפיכסריו = סובב ןינקוכ רתכ ןפמס יסובכ רססנ סמלע וסוככ לכמ ןורוקי
 דע ןיכלכול ןיטוכלכ טכלתמו סכ6למ ועק סיק סנסד 6 (קו6מ = כודגס ןסכס
 6כס כיתכ קחנווכר רוט  *וונעו סיפונס סוד גכס תס ורופס רמו קיעכ לוורכד
 ר6ת ו סוכ בותכד סוסס וווד ןופד סוסד ךסנמס נפל וסמ < ךסלמס כפל דויועו
 6ק ו6מ = > וס סננפ וכ ךסלמס יכפל
 'קיע וססכ וכו 0)ד שכ רכ לכד ן עיסא
 6מכ תנו סונווד (יפוטעכ ספונעתל
 6מלע סוססכ לייע דכ סונמל סשוכ
 סו6קו ךורטכ6 (3ד 5פיכט טוכלכ סו6ק
 ןוכטדזו ןוסוכל סמכ חת = סינע לבורכ
 וכו 607 םכ רכ (וססו משגע 6וטסכ
 לויע דכ סונמד ןיטוכנכ 609 יסכ
 6זוכ) דחכ וכ ןיסכלמ סק!ע %וססל
 סוססו מסוגל ןוסיר6מ וכב) עדומתפד
 ספכ 0סד סיכ שכל |(קל ווג וכ

 ימודרנ

 אנטיחמ איער |
 ודיקפ לכ רכלס5 וסו6 57 6-פ | תיצצ

 ותו6 סתו6רו לכ סמינכ 6קוכול
 וקו8 67 סת)6 סתיפעו'ו תוכמ לכ כ5 סתרכוו
 עיסעובופכ | * לכעלו 5רכר55 9כלטל לסמים
 סוכ 6רטעת(%ל ץיכל וכ 6כעיזוס 6 בסו ץיכ
 ןימויע סיב 5לכפססל יב סוס 671 0בר סכסכ
 טיכ רטעפסד ססלע %פלעד ןעיס וס'סד
 6רפכמ סולל 6עולכפסס ךכ ןונכנ 5ככ (ססכ
 סומפ 595 סיפסכ 6שיוק 6לד סוכפ תווע לע
 סימע ןמוסל ןופלע סיספ ןוכיל לכל לול טוטקל

 פוט



 ךל חלש

 לייעו סיכ 6דמ0כ ןוכומז ן\סוממ מולפב
 במס) וכ כלמ סתלט) "סכסובל סי
 = 6ורכ 6כ6ת ' סוככנ ךידגכ ווסו תע לכב
 ןיקפכ ןיכלמ עבר 0 תועוכנד סרפסל
 סנכתסכ בנעכ ןוינת וסכ עכר מל
 6תודספ ןידסס ןיטיסמ 1 וסכ ןרורב

 "וסוותכולכ ןומויק )ו

 הקק

 :*כקעול תפפכ ןכונכל תמ5ד סיגפ טוסקל
 "קולכקס< סא 6עלעל סב 0כקנכ ןסי6 תיביב

 ' טס לכ לכל 5ד) * סכקומ תוכיכ ץוב 5007

 ז תכוכסב 6לכפס5כ וסל ןכומתו .* ?ססכ) ןוב

 6ו רכ סוד תנכת ןוונ ." לכת תו6ךכ ןובכ

 6307 וקו 67) וליד (כוקפנ דוד ימל

 סתלכוו ופול סתיסכו 67 לעו = רת6 ףוססמ

 וכול סכ ץיכויד ףויסלכ 6ד) וו קןכמ לכ 6

 " תוספכל סכודכ קולסד סויסככ וסיסד לכת לב 63 ןוכט ץמווג לכל סועקו(7 סעכ תוספמ
 דד תיבונֶע ומתכו 556 *  בותכ 63 ףכבס לע וכתכו = -תנכת לתפ ףככס תונוב לע ומתכו בותב
 ו"ט = * קנמע ך5 סמע רטל פרומו בוקכו סתלכוו וקול סתיזרו *ןיטוס ר"ם לעיפסד וסי8
 רמ6 סוס סולכל ססכו6ל ועב יוכ6ד שכמו לכ 6בלכ סוכטמו שרד ןורפל 60כ5 656 = 07 6עעט

 ןיקמטמ ןוקלסק רק6 ןסו6 6ל7 סתלכוו יתוס סתוסרו (כס ףו5 = *6כנכ ךל ךיסכ דכ רוכק יוס

 .סוססל סכקויל יעס) יןמועל קיפס לכ 596 +(מ5 וקו קוס ססכו ךוטכס לכ סוסו 07 סכוונכ * ןקיפל
 .סעינר וממ סככד %מלו לכ | > סובווחל ססכיע וסוסד עו וסופו לו סלק ילו ליפל סוס 6ק ךיטנל

 ונמועב ומסל 5וסס 0כוקס5כ סיל סיכג 5 * 5לכע ביותטסו סעוכהמ ביוקסס * ינכלט ליד וכל

 וללו סתיסעו סתרכוו ותו סתיסרו לכס 005 *  6כוקס6) סו סוכנ סעוטכ וס *  סעוכל ןסס
 ורותק(5ו סתוסעו ןולכו 'רולתיליל ףססלופל ןוכטונסמל ןוכפ סולני ופסל סעוככ 6 506
 67 לעו ןישיב ןולכעת 69) = "וגו וכועת 03 *יפדו מרח ןימרש ןוסיכ ןוככמ עבעו סכבכלירס6
 ,לסיומל 0065 ךקמל טכרכל דובע דובכס ףסכ סע דוככס (סכנ םומד תלכת 6 ףלכת ןווג קס
 רתמ ופקמ 55075 תיל לכד ילדו רטימ חרלב ךסמל טכרכל דיבע תלכתוסס ףול סול לכ

 [כ5ק (ככמ ינו ו5 וכ 5 יןכ כמופו קידכפ ככ וכעשס תורועו [רפס ףסכמביתכ *רסועב ךסיעל
 .ס6לע רתזמ ןיילתו ןיקפכל ןיטוס רסס ןו56 ומעעס .תוכומו * ץלפס ףככ .ןסול7 תוכוכל ףככ 7

 ןוטוס ומושל סימפועס ומ קולנ שק קודנל כב ספ\ע סעכסע ןיקפכד ןו(3ע ןיליכס ןומו6 ונ
 ין 6מימ5 (כ5כתס5 דכו = "קרטס ןורתב ?לילכ 6טומ לכו ןיקפכ סוכמ 6סד סיני וריפס ןמיס

 סעונכ לכומסו תלכקכ 6:לכקסל דכו = 'ןוקפכ ףתוממוספ לכד ספלע סוכ ונע 6סל יל יול 5
 ןיסכעתמ סמ לע סלכתם55) 6קנס6ל ועדי 65 6פב ומכר 3 5)5 0בוטפ לסדעל וליסר רתל טק
 סולגיכ ןומו5 ומ*) פכקשק ?תוקסמ ןידקפי תינוכ 63ב פס ןוכוק סה ולבכ סולגוכ יסכ קפל
 [םיכמ = סודבוכ לנכ לק תוכיכ (9כ ןוסלל [שוכל וגב סילנוכ לנכו  -ןסוימרבכ ורקסמ ולנכל
 .6וססכ יקלסק ןוסספמפ יוז ןופ וו מע 'לכב 5רקסה ףקולסמ וכקסעל ובכל סידבוכ ןמי ל
 וכ עלווותס6 ןוספד דנכ 6וסס ימיש דנכל (וכי9 ורקס רכודלקכ וסוינעו ןלומב 09כתד סויסכב
 ןוסימוקתו ןוקיםוכנטד סווקולכ ןומוס ןילכו" יכ6ד ט\עב 6קנומ ןול תו ןו זנו ןוכולל ןוסוכלפ לכ

 לינכ תוכיכ תוכפ 57 ארוקפ יבש > תפל על עכו 6וי\ע לב ןול פכטוסכ (3יעלןערומקסס

 סכימומ רווח ספיצס 9כלקו * ונסו לוכס בכת = לכס +5 %בוופ 505 6כןמב וטסכו כול ןבלו תלכת

 ןורוק יתפוספ מקו יכלפ סועקופ ד'גבו | קורי :סוינוכת ןוכ ליפו תיעכמ%ר דןמע * 5טטסט תלכת

 קש 5דןסיכ סמ ולקפ) תומזכ תסרפ וניקת ר'גכו ןכ55 תלכת ןוב רוכ'ספ תורססכ עטס תל
' 
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 קיש ל

 וסוכז 6טככככ וסכ דסס63 ססק רוכע ורקספסכטשינכ | וא
 ךסוילוונבר טופנ6 סרפנכ סק = סולכקל ןומווס 6תורססכו 6טיעכ

 .רט6כ ךננר רומש ירבו רוטש וידוסס ונגר ןירמ6ו ןיוירכמ סילכס) ןיעיוק סוודסס
 סככל ךימיע ורמס סוודסס 6ע!עכ לנכתססליומיע סתפ6 *  ךלגר )נעל סלפ -ךלת
 6וירסס מנע יממכ ודו טיפוס *ונו פרט ךכוסל רנככירמס סוודסס 65300" וטיכו
 וכועו לע דמוע ןטססו כיתכ נוסו * תוסווס) תויני6 -כוט ססעו ערש רוס ורמ6
 סכקד סנחנופכ סלדתססל םכ רכ ועכ + -6ליעל ווכוקכ סולע ןידסס וסנכ * ומטסל
 סק סוג ךירטנ6ד 6תעפכ ןסכט סולע דס ןיעויקו סיעה ןורמיכס ןידטס וס)כ
 ומס סיפור 6פקמ ועכ ווכיע ןוכ סוטירכ ןילופת חכס * ןיכרכ סמכ ךרכמ 6רפנכ
 (סינו6סמו סוג יפסמ ןוילק ןועונר) סומור לע סופרו דיפ6 סלע מוס 6לש
 (רופטקכ רטקתמ 6רפס 6דוועמ יודו טוטוס סור שקד 6רקוכ לכפס6 60 סוכל נע
 עכרסכ ונמד ספוטעכ ףטעתס סירסמד סורקוכ נכתס6) סודו רדס6'פודק 67
 ןויזת 6כנמד טוטק ידסס עבר6 עכר6 תומדקנ ןיספכ ןיכלמ עכר 0 סיתוסכד ןיונווז
 סןכ סוכ ןוינתו רח וסי6ד לכת6 סמ + סנכתסכ סיככעכ וסכ ןוולתו ןיונווז עכרסמ
 ןורומזו ןיגזו יככע סקכ וב ןוונקנ 6דמ סונמילסךכ רטס פסטו רטס וסע ןוככע
 לככ סוכ 6כרכל יעכד סתנכתד ןירורב סעכט ןומו6 ןולס ןיטוסר סעכמ "וסכ ןורורכ
 וטעמוד [6מ רסולת לע וסוולע ףוסוו 6) ףיסווד ןלמ רסינת דפ ססנפ65 ו6 רחו דפ
 סוכ סכזד ססרכסד (טופ 6דו 6כלמ דודד זר סוסוסס סכ6תנ- סעכממ טעו 5
 וכר ירק דוככס 6םכ רמו6סדוסו ר = ד) 6)כד תולכת תלכת ו6ע סירתכ ווכבל
 6תסמ כרכתמ 6וס טסד ילדו מכה תעיכט (תכוכמיסופד ןכורכ סעכס רקס קני
 רזע תותכ סומקוסד סעכ ןומיס רטע תלתרטע ת)ת יסו קודכר די לע ןוכרמס
 קיפכ סנוד סכווגו (סכוונכ למומרו דס 6טומ סוסנ וסנכד 6חתפ וס ו6סנ ןלוכמ
 6ניעל וונת סוס רוככ ד לעו ורקת6 6מס לע תרככו תרככ סוכ לוזסד 6כוכ דחו
 סלנע 6מילק 6כלמל וסע ןנכמ דורד רוככ סוס יסדו רורד 507 דודד 6סרעמ
 תונמ סלכ סונפ ביתכ סכסו לויסרוכ דע ףעיקרמו (עוקר דע גייע ווכווב ךכ ןינכו
 פרשו סדוםו סכ(תו *ךלוטס תוממ וכ -ךלמס תונט ת6 רכיע סקס עולמ | ךלמס
 < 5 וחתפ בותכד ןורתכ רסס לכל 9פתפנ כרכור סוסו6סו 6דחכ ןירטעתמ וכלפב
 ו תונמ לכ ת6 סתרכזו ותוס סתוסרו בוקכ 6ר לעוריל רעטס סז כיתכו 'קדנ ירעס
 ןינכ וסייתכודכ ימווק 63) 6תודסס ידסס ןומו6 דעו ןירתכ רט לכ וססכ 5
 ומימטת 6%"'וכו סכרעו ככול יס עותו(ו -ןיקרזכ סוכמ יסומפת ןכוכתו תוכמ וסופד
 :ןוולת ךיס ס6ז6 ןיטופ ןוכול קפניבס סורק מסד בותככ ןומופרד ןינכ םודק
 לכה סב סיד כלד 6זרכ לכ לע טנס יסיסו רת 6 ססמ לע ורטס דל [סכמו ןסכמ
 חכו ר6 = ס6לע מכממ ןקפכר בנכ סוס 6כו ס6לע בלכ (ותויפנטר (כ)\ נע שס
 סכק מ6 סדוסו ר6* רועש רד ןפילג ןוותסכ רות יפסד ( (כרופו\ 6 ) ולסד 6רועט
 ץכופ ן6מ סלע ןומווקד ןוכווע רתכו ד 6כ) רתב ךסו ות3חד רתכ ךסממ) יעכר מ
 מע = *סכומוע ירחלו סכככל רסס ורותת 3 סתס נכס סיקידכ \'וויכוע סלכ ןיכייע

 ןיגכ



 ועק ךל חלש

 כיתכד סור:מ תסינו לכס טפט יס 6וופ וכר רמ6 = סטורס סוכוז סת ד ןובכ
 56 6קלוח וטסכ סירכקמ וקפכ דכד ןונכ 036 סירב ץר6מ סכת6 יתס3וס 6
 * סדכ וס: רסדז סירתויכו רכדתל סורתסכ דעו סורכמד סנוטק סכק ?וטק י6סכו
 ךתסנ וחיכ בותכ ףסויוכר וכסת | יסלוד רק6 סוס סוכמ י6סד ןובכ סורתסכ ומ
 וכעת סלג וקפכ סכויז כ סר סוכ ועכמ סווכ -ומיכ * ת\סלפכ וכ סר 'ורכמ ץרסמ
 רז וס) 6קפ6) סכק ןומז דכ ?רסו תסככ וסב שכרבתסד ןוסלע ןומווןנכוסב 66
 סמע תוסב וכ יו רמז * גו סרק יול דוס 6וטס סויכסתרמפו'תכ ןודכו 6תולג ןמ-
 ספוטעב 6תפס סו סעדומתססד ןונכ ת6ז תפדומ סמ | "רסס לככ תסז תעדומ
 רוכעוד סכמז סוססכ תסז עדוקתסלו סלוד ןיסומכ סמככ תסז סעדומתטס סממד

 : דק ןטסו דק וו סוסי 5וסס סנוכ כיתכ ןודכ לןקלעכ ןוסכו ןיתס סלק
 * ןמ6ו ןמס סלועל "וךולמו ןמפו ןקס סלוענ ו ךורכ

 חרק חקיו תשרפ

 בסומ ודטסכס ףתפ סכ סוכר * וגו יו ןב תסק ןכ רסנו ןכ תר %
 וקגתפ ןיסלע סמכ | *סופומ תפוכו םכרמ ו 4 - | חק 1

 ןוכו6 ןיכולת נועל ןוכיפ ןיכיפת וכוס ןוריקו סמכ 6תורוס |
 6סודק 6ממכ 'דתמס תירוסב לדתססד ן6מ לכו ףסידק 6 ןוכופל ןובכ לכל
 5דתט6ד ןסמ לכ חת * -ותסר מלעב כוותססו ןוד 6מלעב בוזתסס ס)כמ .בוזתמסו
 +יס סווח ץע כותכד רוח6 6נכב סוכ דוקסד ןווכ ייסד סכנולכ ריפ6 6תורוסב
 כמ סונ תי6 ורוק סתורוסכ לדתמוד ןסמ לכ במס קחנו כר  -'וג\סכ סוקוזחמ)
 ןירטעמ 56רשו ונס "סוכ דוקסו 6ורס סונע ורופד ןונכ ןרמ6ד סקכ סתימו ורוק
 גכקת 5 .תופלס \ע תורח בותכד סוס לדו 'תונגכ ופכתסו 60 סלכמ וכיזתסו 0תורוס
 וכימימ לכ סכוקוד נוח סכתסס (תירולב סומקוס 6ד תורופותורוק 000 תורח
 סוס 60 .סכימו טמפו 0למס סכומי דיכפר ןסימ ססומוב לולכתס לסמסו ו תר שס
 ץמומוד פולס דכעמל (עב סרק +6 יפוופ* ףסומו ןרסס םנ * מנע בורפ ויסכ
 ובר 65ככ טכעתסו 6מוב (כמיל סיכ סכתש6ד 656 רוע לו סנעתס ככ )סמל
 6תתו ליעד 6כוקת ספל סעכ פרק (כומוב רודת ללכת 0/6מס רקס סדוסו
 לכ סומרגל 6םוכ כמ כוסכ סקינו6מ "חרק | חקיו * 6תתו 6ניעמ דוכ(ת0 כב
 * נט דוב תש סיב תו סמכ לש דוע 60 סי קמ קורע וסו6 סו)וד 1937 רתכ ףלרד
 י תקולחכ 218 סרק *חוור 636רחו דיכ6 סודוד סילוד )ד רתכ ףודר חרק
 6מנפד ףכוקת 6נ\פס) ועכר ןלמו סתתו'סליפנד סתגו)פ * סתבונפ תקולסמ ומ
 ממ לע בונפ סולס לע גינפד ןלמו סולטל ףתבונפ תקונפמ -ןומלע וסנכמ רוכסתי
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 חרק |
 -(רכילכ סולט וע 650 סיפק (מלע קול חת *ורקס סו)ט 6טולק טסה ןונכ (םידק
 וסוסד תכס סוסיפמו סנס וסונע סרסו 657 דפ (מווקת[מ ליכו 05 נע סלק
 .לפפלכ < סמלעמ דוכ0תו סינע בוגפד סמ נע סויסת 6 ןידכו יפקתו ונע ד סט
 ןרמ6קדכ ןומרס6 ןוכניס ןומו6סו:ע ץופופ ןפמו סינע םשוקמ סוסד תכס ע גינפ
 ביגפד וסדו רוס6 קבטכ )וחד למ סו ןסכמ רט 05 טדקכ לוק) נקד ןיכמ ןומוסנ
 סוס 6תורוס לגו ךתרות יכסו5) ברסוכט בותכ רמס וסוו וכר + 6מ%עד 0מל₪ לע
 ינוכתס כ גכ תו (לועלד סונמ בפסל (תס םרקו * טולמ סיתוביתכ לכו :תכו סונש

 : 6תתו (לופמ סוס :
 רמ6 ןיעמס יכר = ' סוורכס סומקו6 6רק יפס ' וגוטפמ מפ ו
 כל 6וס וכס 6/01506 דע 07 0 ו6רק דעומ וסורק ומ קץ ]
 רוק%תס סידק (יוסד ןוסנע ןירתכ ןוכופ לכ 6ד פורו'עוסרל קתוכלמ ןיעכ פערסד
 "מלפב'מו דעומר תעפב ותמוסו טה יפרקמ דסס םדק קפד רתע ןכועו וסלכ וסכ
 6רוטע סלולוחל ןומו ססתת סדק כס סנע סדקמ ןימימוד ןופנע ןורתכ ןוכיסר לכווגכ

 ןוכונ 6סנופ לכנ (סומז סוס כס סמלס .תמכמ ס5תת םדק לעורו סע םדק וס
 %ס3וחד 6כוננכ 6נעכ סירס דעופר סכמזכ םדקישסכ 5רטע 0 (בימז וסלכ ןונוומ
 ןינכ דעומ וסרק ןורק6 6ד לעו תת ןוסלד %מעד ןכממ ימווקכס סניענ ןועווק
 ו6דו סמ יטכ6 ןמופ רוקו וקילטכ לכ 6 ללעלד (סווגכ רסס דע: יסרק פת תל ןוכסד
 יפדו סט פנס קס ד לעו (כמוקוסנ תמוי ספ וכקככ שזר סוס דו ספס 0 00

 = * תקוע פפכ ורס6תסו וסוימרג) ונטכ ןומי6 320 רותי ןוס)ד 6קבט סס ןוכוס
 ןוכו 6 036 רוסט )ו ודק י6מ(ורקכ יססס ו רסקתספעדמ = מיר

 ןידכד רקכ ספט רמ6 6כסכ שודקו ןיותס לק רוסטד 9רטפמ |
 עדווו ןילכו רקכד סדוכע ופנפ רקכ סס יכסל ןותס יס 6קמעב רעת6 סססכד רתכ
 ןודכ סנסכ 97 טודקס תו "סויר" סתס ופרטס תס * טודקס תסו ו רט6 תל רו
 ןור6תזתו סוס וכמז 60 דסמכ ןוזפתתוס רקכ 5% סנש ןיפכד ןפמ תינו ויש בורקסע
 6)ככ סודולע פרטקת(6) ץכיכסומ) ףועב תרטק יסד תרטקכ סמכ וכל כקו סיכב
 6וס ל רפכו רש םוס סוסו ךכ ןינכו נסכ ד (כיכפומ |6מ = > סרטקתס:נ
 :רוסט ומ -טוקק ןסכ *רוסט) \ - שודק :ןמו ןונרד ןורת רוסטס ו םולקס

 | "= | *בותכ סוד 67 עו
 ןרסשנ סממ חת - = רמב לכ) תוזורסודלס 36 ורמ(יו ססיספ 'ע וי הו

 /ורמסיו ססמפ לע ולפיו םיתכד ןונכ סקכ = סתימל וסיימרגורסמ = =
 י"ד

 ןיפכס תליפב רתס לככו סוס תומר כליסד וי רסמ בותכ תור תוחורס ור50 ל
 וסו67 .תוחנרס יד6 -יסוולככ סעוז 20ו לססל6 | "750 50 דעו * יוס בת 6וסְסל
 ועטס פתפ סדוסויכר" ןויתס ןמתמו ןוקלס ןמת ןיתמסכ לכו לעד ןיתסכד רתס
 ויער תספטכו ביתכ סמ חת | "ורטס ןסונס סרק יסס וכ ומיו6ס סועדנונונמ סיזכמ
 = = 09 ויסנ ןונמ ורמ6 רוס מוס 6סד = "וגו סנעמ וסכמ 65 רס5 לע ופ6 סרח
 ו סדסיל יעכ 5300 סמקכל סעד ]מ ספילוס 6כסמ  וסיונע סוכת

 טד = יש
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 וע חרק
 = וטו6ד ןוטמועבד ןיבב 105 סוג 9מחכ) 256 טוטק ממ ררמס וגס בויסר סיוככס 7
 . בותכ סע סינפ ?םודק .6כ)כ ודוי) םכוד סילעלבקי ןידכו טוטק קר0כ וסוילפ ודע
 : י(ימטל ףכוד סונע ליכקו ספק רתכל ודוסד = *ונְו סורכדכ כו תל סכמסול6ע
 = ןומונמ יל ועמש כ  *לופמ ורסו עמרמלסמ סלינח 3 ופממ בכל יטכ6 כ! בוקכ חת
 .; לועמ ודס) = * סוולככ סעוז 96 בותכד סוס עסרמ לכ סלילת * ןילמ סכקב05 (לכב
 16 טכ רכ 60 ו) ס)םו סד6!עופיכ * ידמ 56 סנטקו6 6סו סד 6לכקל ךימס ד
 . 63 סול סילת (ידבוע ףוסס סור6מ סומק וטקו וותדוכע דובעו לע יססב
 67 לכ סעו = ול ס!םי דכופ סוסס ו3 סלטו סד6 לעופ וכ כיתכד סוס דלק סכוד ס'5
 ,תמטכ) וחזר סיר סמ ומס סבת(ל סיתוטרו סוכג וומשכ רכד ןווכ וכל ו56 סומו 6
 = ובר + 606 סכודב (כדתסנ רב טומפכ) וכס 6) וומד טרורכב "וס ו6
 15 סנטי סד6 לעופוכ * סכקד ןוריעט ןוכוקכ נס רח 6זר ס)מוסס רמשימופ
 .סכדת63 סול קילסו 5מ)ע ופסכ דוכע כ רבד ןודכוע ןוכופכו סיכידכ סכדת(3
 < "ספכ לכת סמ ומ סכר6 ונע דקכ ומ סורתכ כיתכ סק מלפמ דובסתוו ונדכוב
 גככו טתיבוכסבד סנכ לכת סמ יל\סימ בורקד סוחס סוס לד סכר וינע דקפ ומ
 דיקפד טכרכ וס +וכל ןו50 סוסו 06 סורתכ ביתכ סמ סכוסוו סכוקתו 050 ןייממ
 רכ ןסכמ = + סתוק סוססד סיכגנ סתוערו סכ) (סווכנ ועָב סכוומכ וככממ סונע
 וככתס 93 מנע ןיוככ 6ס סוד ('תבוסותו ורופס ןובכ תת סיס לע ית6ד טל
 .6תוערב וכ ומס סוסו סס כיתכ ךכ ןיבכו 6תומ כבל ןווכפס 6 סכנו\ 6תוער יסד
 גקסכ וככתו 05 סוכב ךסמתלו <וססו וונ6 ותמטכו וקור ןידכ סוכנל ןיוכד לכנד
 = בכ עונו = * םוטו רפפ לע סדסו דקו רסכ לכ עוגו סירתכ ביתכ טק סע
 רפע לע סד6 (תטסו (רטכ וסט לכו (רפעב ונכתו ספוג סוסס דחו רמכ
 .5רהָס (פובד (כויככד 6רפע לפ בותוו ןימדקנמכ כיככד ןותוקדק 00 כוסו
 םיופו סוס ךורכ 5טדוקד יודוכ 6תמסנ] ספור 67 לע) תומדוכ סנסד סשכ
 ול6 56 ךכ ןינכ ל סמלעמו 6מ!ע וססמ ודוכסתו )ד פכ וכבד וסוונע

 ל | :רטכ לכ תופורס
 ךל תפס חתפ סיית ר | יג סתקקס ת6 הק ןרטק!()ס5 | מאלה

 5מתסס) מכ מכל וס) 6 סמכ יסכרפכו םכה םוסו תומ יכסמ
 .ןופיבטמו קנס 60קתמכ ןילכוע סמו סוג לכב ססד וסיידכוע סרטכלו וסויכוקופ
 סלע ןומעו סמכ סל וובוסמ 6רסדו6ל םכ רכ יעכ דעו סומקוכופכסו ליעל וסוימע
 .םוסו תו וכ למ ךלמ תמק דס רעת6 ףכיד) 6כ!יחק סובור כינס כגכו * ןדת6
 שסכתס616 ונת סוגורו ףמנע לע ןומיוס ןיבודד ןוסיבפמל סתעסב = * סכרפכו כמ
 ,צדכע :עוגרתסד כנמ) '6זבור ךכתססנ סוכ חבס6 סכק סויע) סוסרל ססכו 0רדכ
 ןויכ סימס סקו 6כלמד:6ופר ל6ע יכסד% מוד וסכ רכעמל סרוטנס )ע עכת סוסד
 .ףכלמו סודסכועתטס3 כלוד סמוקר סוססור שמ יופכס וריסכתס כלל סוכ מחד
 .6כנמלועב סופר סוסס ןילכו ןסדח סכלמד יופכס סו סריטנס 6תס דכ רתכ) ודק
 וס / ספל שח דכ כס <ו6 -סכרקכי סכת םו0\ כ3כו וסל רפכמו יודבע לע

, 



 זרק
 .+קלס 63 תרטקו (תיכורפמד טכיכזוט וסוטד ןוגכ ןרס6 56 ספש רמסינלימ סת
 סומקוש 6ס תרטק 6תוממיסמד סרטק רושקו 6ע:עכ חלם יגס0 וסיפל ונלוכ 0
 ב5 סוומי תרטקו ןיט רסס וגורד וקופס 6קוכמוסמל 6רופק 6תתו 6נועד (תוודח
 * רקס רועפס 'ר -ןורעתמ ןומפרו טוגור 6וססל יכדי) יקכו סכרפכו סכמ םיסו ןילכו
 ינסוופד טרפו (עוג ןוכיסד ןיגכ סיס ךוקתמ ותסס ופפשמ טכמ ת6ותורכת לא
 6סרוןלל ןוכיש ןוכורקד בע( וסנ 6כקת03 (כסכ יעכד ותומו נו וו ססל ןטע תו

 סיסכמ דרכו רותי 59\ סוכננ ןוטמוד כמוס ערו סוסד סססכד 6כוקתכ 050 ןונעיי
 63 ו0מקכ סלמ יסד ימתענ סכר ןוט ריס ירח רש 6ינסכ ןודכ פרו כשל
 * ספק 6מר 63 יסוונו = * 5ורכ ןוסכד 6לכוע) ןוספר סמ דעו וכסכנ 05( וסויכב) תוס
 ורסותס כבכ = * סלק מר03 6רמחד 6רעמ ןונ רוסו "6ורכו יפספכ ינסכ כג
 ופטחכו סורכ ינמ לכ 6מסכ לכ6* סמ 6שסרפנו וסוש סינג ת(כ כול ססר (כודכ
 דכ כרקמ ןיעוד ןיגכ - תכרק ןומונ סחוד סת 36ם (נכר סכמיפ סויננתסב וסל
 יסקכ וסי6ד תרטקכ סמכו סכרקמ סו מומו 600מםל סרטסמ (ןלעכ ןוורש ןימול
 6תורעתס .סרעתקל יר6ס רח 6סכדמ יס לכ חת = לכ סלמוכפו קוקד סורכ
 וחכתםמ מירו סינכקל סי( סוכב) רעת6 ס6מומפ 6םכרמ ןופכז וסכתםי 6) דכ
 תסק וככ תדוכע תאז = רמסרזענס 'ר "קנתס( (כוד ןודכו 6ד לכק) 6שויק דפו
 6כסכ ות ןודכ סוטל קי פד ןונטכ תסק יככד ףתעמכ סימלקס םדק לעומ לס0ב
 6)כ 556 ןיפטכ ןומוסד סמ ןולעב ן6מח וס )ו סול גטס ןוכרקי 95 דע ככ ופחו
 כורו\ ךסמס תכורפ כס ודורוסו סכסעס עוסככ ןרס6 לכו 'וקכד סמכ וסוימע סויוסכב
 ףווסכת(ד רתב י רוזתסו סוק\6 6 תנכתד ןיגכ סיס תנכפ (טדקמימ6מר סיוסכ
 ספכו רטט רכנ ןיקפכד סודכ ןומיסכ 0 ןובר סע ו ןונטכל תסק יככ ןוכרקמ כ
 כנכ * לגו ת6ס) תטק ככ וכו ןכ ורחסו סנקט עוסככ םדקס 0 תוסכנ ויככ\ [רסס
 רפסכ ןרס6  ןרקיו = דעו רסתתס 6כסכנ ורכיד סמ לכו ס(ןומפ וסיסד תרטק
 רפכוו ןודכ 6נסכד ור ספמימפ ןסופד תרטקס ת6ץתוו )סקס ךופ ל ןריו ספמרכל
 ףכומו ןודכ 6תומד 053/06 ןוכויוסל מנוס ןוכ סונפס ןיכו סותמס ןיכ רותעוו\סעס לע

 == תוסו סלועל נוק סול תיס כסכד * ףנסכד (קלופ ססכו ספגמס רעו 67 ד בור
 רסס (כועומ קיפ 600מם (כמו לכבו (תתלסלועל מם סיכג סוסו םתעל 6)וק סול
 סיעק סישק סוס רועל יבר  'םלקמכ יקכתממ 656מסכ (מיעונ ךותרטונךילע וולוו
 ספר חת 3 -ךלכסועו לכ בסל רמ6 סמ 6 סע סויח ספר'עתכ +6 "סנכס ןועמס רד
 סגכ ד -67 רתסכ "ונח 005205 םכ רב יעכד 6ור וס ד תכס6רט6 06 סע סווק
 | סר 6וס (דו סויכ ספונ תדעו סלו)ב סע תרופ 0ל)כ6% שכרכ ועכו 0160(
 65 גע 650 ן6רמ 5 סייזד סויפכ ךקפמ (יסיכ ןיגכ טק :תכס6 רט6 סמ0 סע סויח
 ךיתוסרס רוי סוסו וסעד ךיכרל לכב 807 סמכ טקסס תחת לע סת6רס0 ך\ מעכו
 סרתוסד ןוזפתס י6רק ינסו 6תמכפכ וג ןומותס וסנכ סכנמ סמ'םר ית לכ זו
 ןובטחו סמעמ ןוס יכ ססע ךסככםעל ךדו 5:7 רש( לכ סורתכ לעכל סץכ (יעוכר
 ב: . ספע ךחככ תוסעל "רי 6:ןת רפס לכ סיכ 6:2 005 תי רקי(ס + גו

 תוכסר :
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 חעק . 0 הק
 מ םכלמ סמלםה ממ לכ 006 ייכס רמ6 6מע וככ לכ לע רותו סיב ססלפ 6תמכמל
 רָּב ועד סוס חד ססכ ךסככ .תוסעל ךדו 6כמת רמס לכח, "ורמת סתמכקד סור
 יומוכ ןכוככ 036 ןוסי 637 סו) יעכמ דיכע סןכד סמ לכו סכומיב 63600 03לכ0ל םכ
 ירדקכ "וו ךכומו לכ סכומי סוס 67 ךחככתוסענ = 00סמש 67 ךדי 03 מת רסס לכ
 ןידכ סכימיב 636סולכינ סכומי ךטסלןוסווודבוע לכד רסלוי םכ רבד ןווכו = * חככ
 םכ רב סמוי 59 ותסד 0מלע סוססל סוכבל סול םיככיו ףמ\ע ססכ סוווגכ רט סכק
 סטעמ ןוסוכ 0% סומק םותיסוימחר כל ןמ עכתס ןודכ מנע סוססכ ותסד 'תעמכ
 סכנמד סנרביעבוס 66 6מלע יפסמ םנ רב קלתסוד רתכ סעכמו תעדו ןוכממו
 (מלעו6סכ לדתטו ותסד סמלע) קנוק סול ןתיו תנע סוססנ סול רוסכו ססידק
 וחסמ טיככתו דכרתבל 60ד סכקד סוסו יודכוע לכו סכומוב וודכוע 53
 כותל ומתלכסו סמכהו ףטוע ןמת תיל בסוגה סנודכ ספורת ףנודכ ףכדתס) מנע
 לע ןורודמ סוב תו סכסיגכ "כוסמכ סמכחו תערו ןוכטק) ססעמ ןיס וכ סל * כול ןמ
 תוחכד |90 675 ךימס סדו ןודכ6 סיכמ ססתת סרודמ *5\"ס סת סרודמ * ןורודמ
 ות ןודכ05 .תוקכד ןפמו לעיו לוסס דורומ דסס ונעו ף:פי ןמתמו סול ןומוד ל

 סוטקנפ 6ס'ככטומד סורלמ וסיסד 6 סכט סדכועסוכ תוסד ן6מ -ןומ)ע) קינס
 יודכועמ סכבסוח דכעמל שכרבועב סיסכ 63 דעו ככשו 05 דע (ופול) סינפ לכבד
 6וססד ןיגכ 6תעמ סוססכ טומקר ןסוולע ועכוו וסומק בותונ מע סוסס לכ רכע7
 לססכ ועכו 6תומר סמעט ןימעט 6מלע ימב לכו ףמלעב ירסס תומר סכלו6 0תעמ
 ןורק6 ןומשו סתוד 0תעס יסוד ןיגכ וסיונע ודו יודבועמ סכבטוח דבעמל ףתעמ
 סינ ורכעו דכ טיר65 .עלבמל סקכמכו תעדב לדתססד ן6מ ןכו " סככשוחד ורסמ
 ןיחווכ וסנכו לוססד .סגרלבו סכסיגכ ודירטת(ד ןיבויח ןוטוסכ 0 כתסללו ססכתס3
 תעלו ןוכסקו סמעמ ןוס סל לעו וסוימוב חכתמ סלו מת רסתסי 05 ?וס ןיגרד ןוכוסמ
 סמכו ןימונוכו ןירוסכ סעכוד סירתפכ (ליעל ליע) 630 םכתסו 6)ו לוססכ סעכחו
 ספכו .*ןדע ןנכ יד סויקולכ סע (עמעתססכ סוכ ותס סכקו סוכ ור6ס ןופוסכ
 וכמי ךויסנ ודוו יקוד5ך5 םיתכ וסיולע יתסד סמנעכו סמנעיפסכ (ווקודכד ןוסקנומ

 | :ךונפ קס סירשו |
 בוק לע כטווס חתפ 6כ6 'ר * לגודעומ לס5תדוכע תס וס < | ה עו

 סומק 5תוערכ קנס 6מלע ירכמ) סכק סעכ דכ ₪5 * רג ץר(ס
 -ןומ6ו850 סוסו כותכו- כס סמ ימט וכיכסכ דסס ללכתס6 סכו תורו סכ יל (רכו
 "רות סרמס רמת סו סר ורבו 05 דכ -ןונפ 696 ןומסורקת 50 סנמקו6 סו
 סוס 6ומלענ טיס קפכל סתעמ %יססכ = דסק כרוסופ6ךר6 תיורקת6 סכבמ) יכנ
 סויקת 6 05 חת * סומקוסו ןיירכ לכ סוכמ ןונסד ווסו תמו סנועמ סוול ספומרפ ווו
 ןקתתסו סמוי טדקתסו סלכד ומולסכ סדס קפכד (תעפ סיססרע "נתט6 כו 6מ!ע
 ןימנע וסנככ ןוולק וסכתמ6ו וחתתו יסלע ומולקסס ןודכ סכלמ) 6טודק (ויסרכ
 ןוספד ספוגירכתסל ןודמה ןוסוסור יקפב ווס 0פדחתסנ 6מוו (יעכד ףתעמ (וססכ
 ו 6תדיכטמ סוגפתסד סמכ 6פנע רחתטְו וסורכתס (טו סע םדקת(ו
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 | 1 חרק 4

 "כסב וסוול וקכתמסו ןוסונרלכ ומינתטס3סרמוו ןימלע וטדקת סל ןווכ . ( רסחתסו 0 )
 ןסעכ דעו 65006 רטסמל .6מנער 6מובפ סוסס סולתם6 | (ןילכ%ש ) לכ 606ממ
 יונה לכעו כותכ כגכו סינפתס 65 סוילעו לבייב לונכתס כ ןודכו סו ססכדתל
 וככל סרטס סוסס וליפסו 6מלעד ומוגפל סולט סוס 050מט רטס) סומש6 סוס * סנס
 6כורסכ ופע כ 506 (כורסכ סווכ *05נע סכק 6רכ ךכ 9געב רסס רסתסל
 ₪)וע) נסס סודי לע ומובפ 6וסס לכ סונתמ6 6ככממכ ילטכ ווסד 6לוטמ סנססב
 = (מ\עב קכתם0 ל סכיד 05050 קיתע סד (וסות =" סכועוכ לונכתס סוס 00
 ומויקתי נ\ 6תורוסכ סטכ וככ ןונדתסו סנ) ססלע ףתוכמוסמ מכ יככ יעדי ווס 3
 פ) לוכע ןסמ סודה (סכנמ יכגנ סמ:עב סכתשוד (תומינט סנקנופ 6תירוס ורוקפ
 :תומולט םי'טס סוס *סול36ס וס יו יכ לכ סוסיו\ס לכעו ותו "סמ 67 רעיה
 6רכנ ןיגכ יטסרל תחת ו:0ממ סלכ לרמי תסככל 605 סטיספ סוס דק לכ וסמל
 ובסכ 6 נו וכטע סוס סדכ סוסוק * 6וס רמוס ווס ףתומיתר רעתס 6 דסכ 0גוומ
 רח קחכו ר *  םודפלס וס סותב סוס סוינגת סוס 69ועכ סוס 6תתנ וס ככ ומע
 רסס ןוכמו עכש לע 6סי 0ז שד 6רוסכנ 6סמטד רוסככ 6רסוס) 6רסכ0) ספק ןיעו
 כותכו == ףלו 05 ךהרוו ךסממ ד ע סכו 05 ביתכו "סקס רו כ סככטס רק סיס)

 | * נו טטטס לוע ךפ סוסו
 | אנמהמ איער

 רטפ תודפל 51 אךוקפ = סדפת ק%מט סטסכס רככת" גו רטכ לכ) סמר רט לב
 טינונסמו סופוכו סיספכ סדפי 65 5מלע לוססל ליולד סדוק ו יקל 6מףעל קודפל רועס

 6תמטכו 6סורילםפס 5-ו ויעופע ועיב בוסו (קימלסבדכ (עפע לסל 6רופ(3 ריתע לתו
 .ןסילק סרות לכ סוס ןוסלד ןוידפד ןיגכ ל5רסינ רכנסע 50 סיעעפ 55 צפו סל לכ ןס ביתכ
 60% ןוקפד (נקכופד פתוורתכ (סקריפכו ףקופנב ןיכמו לת ורלספ וכ6ד 6%עד (פוסכ ףסכ
 לכו כ סדפו ס:ק ףכעוסמ (ועכ ורטלו סופ ןכורכ) ןככל ותל" 6תולגכ נעל ןורדסו 53 6תורוסכ
 6ורכו קוב וכרעב ןוק5 07 רתכ אדוקפ 'ךמע ןוכוו ןוסמע םדפתתו ךדי לע ןודפי לסרסו
 6וסס) 03 סדפי סכוטב סער רומל עבו ערו וטל 6פתס סוס ו6 סתת5 סב רבד וב (תעכמל
 יפכ סתכומתו ,תוכוכוי בסו סמכרעי 55 סב רעתס וומד 5ככו67 9תתס 526 * סליל ךרע סל ביסיו ער
 סוכיכפמ קופכו כמו וע ליק קסס סכ רטתסו קלעב תרטע ליס סל סועקו6ד סמכ ךרע ס5 יו ופ
 6טכע ךרע תיל סכנפ בלד ןלעו * סיפיל 6ב5) ךרע תיל סעגע דסס לעבד ן5ביכס 071 סֶרַכמ
 ןוילפ ךוככ דחו דפ )כו ךכע ספ תי וסוימע דמו סל לכו סל ןוטעסל סל יס וקפט קעכ "סומול
 וס 'וו ומ5 רטתס סילע 6תסוכשל ןוידפ ךולכ 55 (תבוכשמ 5קור וס 6םפכ ןל 6תימסכ וכול 66
 6רוטקכ ףטסוקכ 55רסו יכנל סוד ןכסמופק פולק סכקב סנוד ןוידפד ןתפ 05 רק ילובכו יס
 כטס סכקכ סניד ןוידפד ןודוקפ סכב סרותו תורבד תוסכ ןוכט ןועווד ת\6כ קכסד תוסכ ןונפתל
 סרפ לכקל תנע לע +םכ יככ ןולהעד ןימופ ןודוקפ סעכ וכס פלו סג 65ו סכיגכו ידכע ןעט) ססעס
 = 85 תו5 וסוונע ר:ע6ה ןפפל ססוע יעלע פוססכ ךלע סל עול 6דוקפ לכלו ןוספד ןילוקפ קעכ
 6וכ) קיקי ך) לכפוכ סכפ לכ 70 ןסכל ויפככ סילסזכ ןוד<5דרתב אךוקפ | :לשיפו ךרע
 ןכפופכ ןווקס ךופסכ ספר * ספסככו סד0כ יב וכירקו רסס רטכ לכ סל רטפ לכ סעסכו סלל 7

 קעכ
 י



 טק חרק |
 ביצב סוסס סורחמו טכ רב םיעכל רתב *רוכוק ספל ןנככ רעתס וסויגע םס כבל םילכי6 5
 סל ןוגנ סכ כבד 00טסל וסופו סטסכס לכמ ק6רורפ סיכ רעתלד טמ רפל 5 לורס 50 סובב

 :ךללמל פברק סכמ םכרכ 6וססכ רעתלד ונכ סויפרק למ סכרב יממר וסולל 5כסכל יוסמל ס'בק ומפ
 סועכה ןסמ = רוכות ססכ וגרב וקו66סו סשטסד (זנור פופכקסו יטסכב סוכבל ססיעו רעתלו קומט
 סימע סלח טלפת6 'כסכל בוסוד 0רועב סיטסכו סכ רכב קלוקס 0005 6כטסד ןיגכ וע לכוע ולילב
 :ספכ %תולו5 לככ ךורב סכקו סרוק סכטעכס תופלק לכמ ספומכ סללק סיניד סכקומי רק6 95 30
 פלוכב סול ליכ5וסו6ד לכסכמ סי כסימל ךורכ סרס לכ 57 ןיבכו ןסכ סכ לולו פכומוע \סכלכ לכו
 ארוקפ 'סככנפ ךפטס תעסו סיכו סוימ וסיסל לכועיב 09*מסמ 5סל ךיכסו ?עלעמ סיל ינסו
 ךוכורבד טורק ופס 6תרותמד ןככר סמורקולמ ס6ממורת סוטקוסו סלודב סמורת םוכפסמ %ר רתב
 "50עס כו95 ןכווסו תעוו\ ר| סוס < סעטעל עב ןפט וסיכ וסע סלופולקםכ + ס6מע ורק טלפ5פ
 ןוות6 טעכ ספממ וכפ ומויסד מווכ ןובמז ןורק סיפ 9דסו) סו ורת סמורת יל וקקוו רמל קכקד
 ןומופ ספט ןירת רסס קירקטק ןוותש טו תוכרעד דעו סלועל ותוכלמ לובכ סט ךירכו פסל
 סעסכ ספמוסייןוקפד סדמ "וסוווורקד ספל סכסל סדחיפ ךורכ וסויווכפכ סלקתו סלע 6תכובפ
 "וו סקנרת ןמירת [כ6ס סקלמ סכלכלב סוסו דיעו סלס ןונקל ךיפסכ וסופו/וסו5 05 יוופלכ 6
 לוו ןפכיפס רטע ןומו57 ןליפס רסעל ןוסל וקילסל ןפעבכ5רטע ןומולנ 5סכ וסילי סוכ ןונכ ןמוכת
 וכלע ןכככ סוטקנפל וסופ לטו ןט סו'ססע קילס סט (קיב %פל:7 ןווקסכו סנ!יקילפל 50 ו6) ₪
 ןןלכככ סלמ לכקל סלע 595 סע ירק 55 ןכמלו ךמעפ ללוס ךוד9ל 'וו סע לסכסו סתעו ותוכממ
 -.ץבכו סוכסעל 6טוו לככ סעטעל םב לב ךירכד וסו6 פסו סמוי 5כב סוכלמל סכרבל סכ רב .בויממל
 טריפ סעורת וסו6 י6קו סכיק סתורוסלמ סמובק תיל ןומו6 עומורת סבו * סעורת +5 יסקיו פד
 : סיעברפוסוו סיעכרס רסכ סט יסיו ותכ 90 סמע'ףמליכסד ןורעיפ ךולו  סוייעברלכ תבוסוותפד

 .כ6 6 6כלמד ןןכו = * ס5קל סמוק ולס ףתסס דע סוס קריטכ " תש סל סופו לכל 553
 . םורפסל 07 רתכ אדוקפ י סיער ומכ6יעסכ סע ירומ וכוכפרמ6רתבל 007 ידבע ןילכט יש
 6ל6מ07 לכטמע ןסכל סלולג ספורת דסמ וסו6ד סמיטוד רטסמ לקמוכס 67) לסעמ תמול +ופ
 -ןוכטעישס ןוות6 רסעל קילסל טס 191 50 לוי ?קסוכט יסיסד יולל רטעמ תמורת סריכב וסופל
 לכו סינוכ וקלט ןוסכ ןרופס 3/3 ןוקגט 1 5 + סוכורטע סטלפ לכ6 = < 6 סלו סמל רפענ
 רסעפ ופסל לרטספ רזעמ שילפסל א ךוקמ = * רטעט יכסו 'ט דנו תפסותו סכוכ םמוח לו
 םווחמ '0 ןכיפס רסעמ דס "תכוכס סוסו ' ל ןורןסע נכס תפל 6רטסמ םמסמ למ לטעעס ןע
 6קתמ םעס תרזפת ןוקכמ קרספת דע 'וכלמט בוטסקסכ רתכמ וטע יסו67 קככספקר לכטסומ וסי6

 פלקס לקטב ףכס 3 לילו ליל סימורטע יכס וסופ כרמל טסו סיבנ) ספסמק 5תמוכסו 095
 לועו = *פדקס לקטכ ףכס סרמע סרפע וסו6לס) טל קס לקס סיפק ) 67 לולמ ס"ס סכטע סכסע
 ססלס ליעו סתיענמלב 3 קפל 7 (לועל "ו 6 )כו רכיו ןפ ךלו+3 רנווו ףט + + סיכוכטע כס
 סדותל טוטקוס ןוקימתמ יכשע ןכרלו סדופ סורפסל לד רתב ארוקפ י3 5 +ןוכיל סומולסע
 פס 30 סכטעעו תוכט ל סיטיע סכפ למ סרפעפ סכטל וו מקל \ירמע 'ז ןיבבפפמו סימורסש סילסע
 ןילבע ווס יס ושיט לוי ןומיפל סיסורסע מ ןטסב תולומכ פובמ קולס סל וסול 971 תולס * סיסוצ
 כמ יעפכ ?תיעבפסכ ןנכמו\ 535פשל ןסיס ןימטוו לסימולוסופ ןוכמו 5עס פס ו + 5'כו57 סובעפ

 ' קויבלע סרסע ןיסעולו "ןווכלפ סרטעפ סיכ ןיקסופ ןוסו ססיעיל 'י ןמטו) סילפשספו סומלעימ סכטס =
 (יעיעכפלב



 ורק
 > ולס וו תלטסע ת5 ועשו לייפ לעווכמי "ו ופ לע תימורכו םלםעמ סוב ןיפקיפריאו 0תועבט למ
 6עמיכס 67 וכמסו ועסוו ומס' ססיפ לע קוק 3-5 ןיפכפ דו ןמוס ןוויש 'ג ןופכס ל ס5 תוס ו לכד

 וכוט סיעי) וקבס לככ ל?רסימ ססיכש תוו 55 ךכ ץונכל סיכוט סישוו תיפ-ס ורטטה ןמול5 כטכל 2
 5טמד דע רולימ סליע יסוס 692 לכבו ןוסכ ערנוסמו קרביס יסופד 656 "לופל תופבסב וליפפ) = ל-27 2 2
 5כקל ןופכפ רסורע ןוספ תוס) תרלפק | סכוכב  ספולב | ןמי6ל ןופלע ןסב57 ן וקל 9תככרשמ / 2213 4"ע

 .פלוקפו 5דוקפ לכ ןווכו יכפמו ןתופנירפע \יפ6 3ע תוכו תפיפופ יסיסד סופכו > ןיטכסרסרת ו 4.
 ץ ק א 29

 ןילכעד ןומופ  וסויכנפ טרועס ןותזמ כסו = *וסווכבל ןעסי ןכו ןוס3ק ןווכזלע ומקויכס לתורולנ 2
 .ץממ ל ןווכו דובעה ןסטו = * ספ ןולטוס דכו רבצד <קככלמב ס5ק סרפ לכל תכע לע 55 ןווכו .3:2כ

 6 ערפת%5 ןוקלר ףתבככמב ספכפ יכס3ו ןיקיומו ןידס ןוכ(ב וסיולכועב וסוולע תוקכ םרפ לכקמ
 103 וטליב | * בע * 6מטוטמ יער ךקלוס ספכו וס יכס יפרו רעל ןותיבקו ורסט ופקפ + ןוסכע

 תרותה תקח תאו תשרפ
 55 רפל סריתס תקח תו רפ 69 ןרס630ו סט 30 הי

 .וכפל סטמ ספ רמ6 סרותס ת6זו חתפ וס ר *  וגו רמס)
 = ןוכו6 וע ןומוס ןוטודק 6תורוסד ןונמ חל | *36רשו ככ

 .דתט ד ן6מ י'וגו טכדמ סיקותזו בר ופומו כסזמ'ררמפכס כיתכד סמכ ןומיס ןוקותמ
 .סענ תויסכ סוס סווס דסס תירוש לוכקווכוסד רוט עמ לכ סיפח ן96כ (תירוסב
 וס ןוכ סמ סרותס תו כופכו סרועס .תופ תו סכס ביקכ סיירכח סומקו6 60
 לח 6דופוכ 65כ ספוח63 סרותס ת0ו) *  6כפולוס וכסו וס סע 6זכ 036 :ישסל
 = תפסות 66 סרוקס תו ךכ וכיבכ' לח מכ מכתש סמקכ לרשי תסככ 0כ03)
 .יסכקומו רכד סדחכ טרפו לנכ תו סדורפ 5לכ דפ סכר זק 03 רמת 6ס 626
 .טרותס (נו שלו סרותס תקח ו6) תפסות לכ 01 20 | >י(דו סרותס תו ככנ
 -סמילד (סרטסמ 6סד תו 9 סויננ) רס6 61 חת * 6תורו6ד סרזג ףתירו6ד (כוד

 וופנ ססל וסע ת6ז) כותכ סו סדוסו 'כ רמ6 = *ימפרד רטסמ 63 ןוית( 6ק יוס
 :ןפפ םכומ ףרקו סוסיכסיטדו 50 = *תסונ 0ות6ו קרטס ת0) רחתסיסוו)כ סדו
 :ןופו ססל וסע תסוו דעו תומו יסדו 60 ונפל 6מס סיכ כרעו 3 6 (תנמד 0ס רי
 :ךורט:6 קמ וסדו ותומו סנו ויפו וסע ת6ז סירסכ כרצמיופל סוס ןיבכ ותועו 0
 :פכקומו רכלד 69נכ סולם דופוכ לח סדוחוכ שמ סרותס 0 ךכ יכיגב * 01 0 סול
 :קפכו 'ר\ רוע16 ר) 056'רו ןועמפ יברי סרותס תו קת 6 ר'ע\ יודוחלכ 'ס תו סג

 :1מקוסל תכ6ףךכמ (ותוטמכ ןועמס רל סקנפ ר רמ6רי9יןב סחכפ ר יככ יחומם וס
 ד תסרפכ 6רחס שכ רככ (תופר כיסית6 לד סמ ליילגתסכ ךימו שעל ךיע
 :וכעסו -/ ר6מ 60 ?6* סרותס תק תו 30 סוס י(ענ ) 6 (תדח סנש יס

 בל |



 פק | .תקח

 .סוורכחו 6ד תסרפכ דק סנמ סמיסו ךמוויקכ סוק רזענ6 סירכ רזע36 ר3 6
 סרותתס עו סנ\6נס לע 3סרמוב סוכפנ תסזורמס) רזעלס רסק = "ךרתכ6 ןורמוו
 יפרתב ותסו פכעב סמכסס ודכע ןומיסיס סוכ )בתססנ תוס סרק 60 * לנוסייקכ
 6סו סונטכו5מ0 תורוסד 6כידב 056 0מלעב סמכססוסי6ולנ :6וי006 סולטכנ
 סוס חתורו6ד לכולביסדו 650 *סילט סמ)ע .כורק ו5סכ (תורוסר ס)מ ליטכד ןסמ
 וסווכוכ סיילבקס 07 ס)מיסכו ידוסמ יקמדק ןוסד ןינכו סלע תרובעת 0 סע סזרכל
 ןינכ 6רק6 6סיגכ סלט ו6ס (ורכע66ס) = תדיכעת6 סנעב וכויס וסיגכסדמו

 ךיגעכ ל סופט ברקת 36רמונ == סומקו 6 סו סלע סורכ ןומופד ןופל 0פסכת05 <
 סכמ 9טרפתסכ תת לע סול דיספד רמת 66 6כס לעב 56 וכו *רגו ךילגר עמ
 685 רתקכ סול סיקוש לעכ סוסס) סנע מילק ורוסכד 6רק תתפכ סנוודו 0%
 םכרכל ףתומ ביסיד סמ לכ דעו 6רקס 6מנעב סיפ סיקוסו סמלע ו80 5 רכעס
 סמ סינגר רכעסה ןוגכ טמ | *סונדככ ןוגכ םיכ תי ן סיכ סמ לוטכ בט 009
 ךווועפ וכו סמ כותכד סוכיר פס ףתומד רתס 6רחפ מלעכ יקופסו ןונ םוככו עפ
 ופססכ סיוע וכידכ כותכד ססרבסד סתכ סד בידכ תכיססוסומ = * כודכ תכ סינעמב
 פוטכ 6תימרכ דו = "וסוס סיורכפ ןוכ ס\מד סורו קקכו ודל נו סטרכ6 וד6סע
 דיכע 5 סווק 5מווקכ ןיגכ סרק םכ רכ) כסיו סימסכול < סווקד סכלוכ 6 "ןופ-
 6נעמ קלקסד סתימ סוסס חת * דק רתס סלכו לווגכ סבולמד לעכ* סנוענד סרובכ
 (תנעכ פדרטתס) לווסו סכנ) םכ רכ סוסס) סינ םוככ 0 * םודכ תכ ורק ןיככ 053-
 טסו ?תכד סמכ 60 6רפעכ לכקת סנו בק ל ונע ווק סבקורתס חכמ5 7

 יעב תנע יססכ יסוק6 .6עווסנ יעכ 03 ססורפ סוסס ילו" סומסוסו כוש רכע 5
 לי סכנ) לעכ וס כקו + ורטתל 60 סוסס) סול גרכ לעכ לק רטקממ

 סנכקמ 6תתלויסופ6 יוחד סונגרכ כיסותסו סוס סתימד ןינכ 5עכ 6וססד ןוגצ
 'כופסב סוסו 6ד לבועכ רדס0 סווק ןוכ 6תומ 6וסס 0סד ס0וק09 סכגל 'עכ וסט
 סוססד לעכועכו 6תיממ (יומ ליטכ לעכב סס 6תסבו * יות (ותימ ליטכד לעכ וס
 תרטע (תת6 סיססד ססופס) סכנל סיל סלטכ 6תתסַו ויחנ סוכ ליו6 6)\ (תומ
 טסז065 6ערלל געכ וסל סיל 6מטכל ועכו סכבל סיפ סנכקמו סינ 0לטכ ספעכ
 605 סו לכקוו סונצ םוזמ ממו רתכנ ס סד'כמו סכקו סתימ סוססד סיפוג ךוכסד
 6תומ וססימכתס 03 007 00106 תת 07 סדוע לעכ סוססל תוטטכ 60 6
 כותיןורכס תומדקב ןמתמ 6וסד סורפעל כותו תטסו מע :50ד רח רפעב
 ועבד [6מ דפ חת -סומסנלו רסס ףערו דכעמל ורתטת תת ףוסס ןודכ סירפעל
 יגפל לזו דטס כיד תכד ויק סוגע 6מייקל סירכמ) כסיוסימעכלטכ סווק וו
 [וטיד כ ןועוככ ןוס דכ לרשיב סוכככ = ככ סילס שייח תסוו סמ סל 0בס לע פרסיכ
 מות 637 דו רטיכ סדועתס תו ןידכו סעוויק סוס 007 םמש רכד לכ סייל
 ןויכ = * סנוענד 6מוווקכ ןוסירכוע וסמל ס6)ע .סמנויק 656 6יס כח סמכססצ
 לשוכנמ סוס יססו ףםוכ' מר ספככב 6רס6'כוובכ סל וסוסכ סמ\עב ןיבווק וסיצמסל
 ' בותכ יב ףסכ ספגו פו סנמד פורו סמו קתל 6

 תא ,



 תקח
 כ 0ד ערפת6 דכו ערפתס לד ווק 'ת6 טד ת6ז סרוקס תקח תאז

 סו תוס דח (ףכמקוסנול) תקס 006 = *תקחולמ סי)יפכמ סרותס קס * סרותש תסס | :ןרכחתוי דכרוכוורוממ רטו רכדל לויע סכקכמ) סו\ירח6
 ססכול סדכעו ןוריסכ סספכסכ יס ףתמסד *ותותע .תס מיס וכנק 65ו רמת ד סמכ (36וכס ורקס יפמה ןוכ רמתסד 60 ןוכו דומב רכמו כו ד סוס 'ת לכ6 רמה
 ןומ רכ ירק6וכט לעו ן0יתנעפ 2 סרע6) לוטו י:מו סיוקכ (םוחמ רתכל מכ מכ
 ןוות6כו סנמ דס תנדו םייר 60 00 םיר תכל ןוכ תלל (דסכ סלכ 'ת וסוילמ רתסד

 סע דק נכותו קח חת ןפולג
 סרפךמ6 וחקונ36רש ככ 55 רבה

 6ות6 סק 6תויכרל סרפ יחס |
 סטמס ןמ תנוכקד סרפ וכססמ) ס5כרל
 רוס יכפו סלכ רוט 3000) (וס ןומו
 ףתכד סדרווכ סקמוס סמוק 6 36קםסמ
 * מול תרזג ססודה סיקוקס ןכ סכסוסכ
 סת רוס ןכונתל סמכ סיעת יסמ סמימת
 רוס * סופר סכיד סת רוס ' דעוְמרוש*
 כור ימת כס 910 - קומט כול דעומ
 * סמית סוס סד ס(תת סרוכג (ויפר
 דו סוסו יט סכוד 6יס ד סע סרוכנ

 , - אנשהמ אער
 | ןנוסיעסב ןיפ רסלסעועקפ סולל הרפ

 בוטל -ססוכמ .תבטל .םורק5 לושס
 ס6תק ףתכיכסו\* סיטרזק ופרס יכבנלע רטתסל
 סעימת סרוכנר (רטספ .סעור6 סרפ יס6

 סיכ טקסל סהרכסד 9נכל ס7 לסמל לכטסע
 ' טוט סב ןו5 רפ6 * סיעת סוסו וכפ5 ךלסתס
 סולע סלע 69206 6תועבמסד 97ועעל %רטסע
 = לת6כ ןלק ןסו6ד ס(לע תמוכטל סרטסמ - לוע
 506 6כטס) ושל קול :רקס רוסו +טלט סו ל
 תלעס ל 6ו קוסט 53ו ןטס 65 ס-טלסל

 * כע ."סכסינל לכטסמ ןמיסל
 | | לכ סומ סכ ןוס רש6 | * ספיקת סקזחס |

 רכנס סלכו (דכ כותכ לע = "!ופסונע סנע 63 רסס * ךכ ץ6 סועוותוער ספי ךלכ
 = סונע סנע 63 רסס " סמע 636160 סילעו ל6רמו וכו יונס יסד ןיגכ טל ?ע סקוס

 :סעדו 55 םו6ו סנותכו 26רםי תלותב בותכד ומייס גע | |
 "ןכס65 6 סמ טלי סוקק ו כס = עס 5 | תתנו

 6רטסמ ית6 03 ןרסףד דועו (תיכורטמד 6כובטוס ןרס60:6 =
 67 סלמ לכ'סו) כוסות 03 סרסטל ווקס דד ןיבכ) שודקל 6רטסמ ל36רוסטל
 ירקת6 עבס קכ סטף וכס עכמ סל ןובכ טק רות סו סיסוככ ז עכטכ סיס סרפ
 607 6)ו ספכדל ןינכ ס-פי6סמ ריבעתסד סמ לכ ףת | > עכסב וודכוע לכ דעו
 רט םכווורטסכ (כוד פכתסו 69 ןיגכ ףורש ו טופס 05 וס ןגסל כיסות6ל בש(
 ןווכ סרפ ו6ס = *ןמת ףכמדו(3\ ןמק (קכתס0ל ועכ ד רותי סיס 6גרלכ סיד
 %םסו .* ורמת ןי:6 6 תעלות וכפו בוז6)ור0 ןע סיב יעל ועכ רפס דיבעת6ד
 ןמ 056 ירק6 69 כוסט סל וסע סוקמכ סכמעל ץוחע קומס) * םודק 63) רוסט םוס
 ןומוד לכד ןיגכ סוס תסטפ סדכ ומ) בותכר וס סלכד סור ?תימדקכ כססעד ףרטס
 ,סידכ תביתיו סרפס סרטסמ סקכי וסיס כ 6כסשן0ד לרטסמ ותסד ןוכיס לכו ןי(תת
 ינעב |פרפו יקלתסמנ ( יבעפפ + ) ורכעתמ וספכ ןודכ כ: סנשלוס סר סטו לכ
 ץע סנע ןסמרו סר פיפסר 6ד רת6כ ביד י6ס )כו (תתנר (הבוע י(ס ידכער ייכ
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 | אפק תקח ו ה

 סיכמ ןיקרעו וסת (ו"ורבתס [פרטד רתס לכבו ןוסנד 93יס )חת( ןולכ -'כו 6
 רעו = -וכדתמו צכ בכ ןפרפ 95 ןודכ וסויכב) 6 (כווגכ וזחת 0 ןוסנוד ספ יססד
 סילעב טספת פ סכזסמ (רטסו ףנורבירלמ 6מלע דכ ספכד) [ווע סדכ ימיר6
 ספנע סנ5כ טרסטו ס(מוט ךכ ןינכו ווכד ימוז לכו וכ6סמ וכוז לכ ןנינכתס סכס
 י ךרתכס סע סוורכפ ןגרמוי 607 תדכע רזעל6 שרס * סיירכס טנמקנסו סתורו6כ
 דוק יטרק יכס "וגו דפ ותופ לכ וססיורבו סולקככ סיכיעמ קטקסרמסוש< חתמ
 טטכ ספיע 6תמכמי ףתעסב חת *וסב 6נכתסל תילו ןרומס סטול 0חורכ כמ
 ןיערתכ ונמ 6רטכ רח סוכמ דוגכת(<ו םתפ ןורטס לככ (רומט (יסד בעס יופולגב
 ןילחכד ןועוכו ןכטמ תל ןמתמו סוכמ סכר ףפווק ולמד סומד 6רוקמד ופובמב ןוס)ע
 דינכד רסכ 6וסס דינכו ךיסמ ערוותס ספד קיקי לכס דפכ 60 ךכ רטס לכ ןורסכו
 "ובו סיכועה )שס רסס סיכמ ןוינמתסו ןולפכו ןועוכמ ןפכטמתל ןמתמו יפנו
 סנומכד ףעוככ 0וססמ דקכ ןויקטת6וסלכו סוזכד ףמומסרפסד ומידק 9לעירסכ .
 סוסו דרפו סממו כיתכר וכוס ודס ותוק לכ וקסו רתכנ דונכו קיפכד טידק ס6)ע
 לכו ןוירסמ ןוכו6 לכד 6)כ ודש ותו ןוכי6 ןול6 ןיפסב'ד וכס *סומ6ר סעבר
 סדופימ 5ס סולמ6ו וטכ סוסד ודט 6% ודטורסת 36 ודמוסכ ןדיקסד ןילווק ןומו6
 ור יכ סתומעל וומכו סינפוססווסכ בותכד ןומוס ןו36 ס6ןכ סוסרפ ורכמו סענעב
 סממלער בטס דחל דח ןוכוס עבר6 ודסותיס ןו36 536 טופ ןפמ *  סיכפו6כ סופס
 2167 סו סוססד חורמ 66 ןינז6 6)) דחו דח לכ וכל .סוכפונ סוח ירק וססנ
 ןונבת ו ןויקתמ6 ןיכרק 6 ןיליימ ר6ס לכ סלע ויק 6וססמ ןויקס ת ן% לכו וויל
 ןוכסו מטס ףוע ססונע רסס ןעודי ןונרדכ ןימסכ ןו3ס ןדח6תסו וסויטרסכ ןמרתממנ
 וסלכ ןימלע לכו ףתתל זרפס עכסת ךיטעמ ירפמ סד לכ רתכל ןיסלע ןיברד ר6פ ןו\6
 * נכד 6קומע 5*פכד ויקסמ ופכתממ ןסכרבד 6קפסכ 6ד ןסכרכתמו ןסדמ
 כ6תס0 ןודכו 6מלעכ 6תפבל ןסכתטמ 63 ןסכרב סנידכ בותו 6לער 6תעסבפ
 כפסמו 6טכ וככ נע ורת6 סמככ ןפרסו 6מלעב ופכתסמ ןיקורט ונוכס סמכו םרקמ
 כרקיד ןפמנ (ירמ ועכ וכס סינע 6ורפ 0כ6סמ ו6סעו עובל םכ רכנ ס) קור וסט

 ךוכפ רועסת 05 ורוומ 6ק ומ 600 60 "רנו ןו:סכו ךונפ רותסת דטס סודסכ |

 (רעתסכ ןועובו סמור ףסות * ןומלעל |פכרכ סכתט6ל ןויסטת6 65 6סד ןומסבו
 ן6מו ןותומד ןומוס לע סטכ ו סורט כ6סמ םורו 00650 רטסמ רק חור
 67 ןוכוטו סרפע לו תכר (ס ןוסליד (תווסס 6מ ףטכ וככר6מ געוןסוולסכ קל
 לגיניפלו רפעס ן" סיסלכס 6ור וכווסו סוכ ס6כרת() ןונכ תסטחס פורט רפע
 6קור רעת לו כ6סמ סור רכעתמ סוכ סכדת%ל ןינכ רפע וססל ןרדסמד רתכל סמ
 (תונפלכ ןוסתוו ןוסרכי  *ןוסרכו ךסנר קלטת רסס * 6מנעב ורסטנ 6טידק 6
 יתותרמו סועכל 0תתס תסוכרת6 ססר סמד0 וכפ םדחתו -סרחס 6חורד ס6ע

 ןונ כיסו סכקד %6רפוד ןוסק)ופ ס6כז = ןכרכתמ וס)כ ןיתלעו חכתמס 6רסימד
 ןימידק מנע י6סכ ןיוכר וסכתסיוית6ר 6מנע ויח) ןוכזיד ןינכ תוסס )כד 6טוע

 "סתרסמו סירוסט סי[ סכינע יתקרזו כותכ וסוונע וקשר תנע =
 וב 14 [ | דכ



 תקח =
 סרפר לתסרפ ו6מ6רמ6סדוסי יכר = ןמרכל<חש<> = ארו

 וססכ סמוד ריכעת(6ד ןוגכ 036 סומקו6 60 סירמ תתועל סכיקס
 תקיתססד ןווכ*6מלע ןמ תקלתססו סירמכ סנוד ריכעתלוכ6םו) סלכדל סרפ
 * סלככ (רוכ קלתססו 6רכדעכ 30רשיד ןוסמע לי\ל סוסד רב וסט קלתמ6 סורא
 * ₪ = 6סדופלכ סנע וכו 56רמו תלותכ לע סכוק 6ס סל 6 כ סתסו כותב 620 ר6
 6פוב יכגס) תכרקמ 6יסד ןינכ סרתכ6 סכיעו רכת( סנוגכ רכת 6 6לכד ןונכ 6
 טוכ כותכר ףספוב = וככעו ךכימי םעוטוס כיתכר 6זר סוס סדו סכיגכ ךטקת0 (פוב
 "וגו סור סמ תמתו 6ד 6כוונכ סכינכ ךטחת6 6שעפ 6סד תורדק סיוט
 6כומו רכת6 רתב) ' סתתו 0)יעד סריכ קלתסס 0סד סדע) סו סוס | אלו
 ₪ ףס6סו "גו רסכ תומו ביתכר סקס ךטסת רתכנו וימע 56 ןרס6 ףססו בותכד
 םכתט5 65 חתו ." ךשסת6 סטממ וסו6ד פיגו רכת6 סכומי סעורד 6 * וג) ךמע
 סמ:סל וומווב 6מות +0) = יסורמ) ןרס6ו 6מלעכ ?מווק סממד סרקכ 0מלעב רד
 םוככת6 סצמד יומוובו ץוככתס 0ממשו סרסוס טיגס מלמד וומניכ ססד ו0ל-ומכ כס
 סטמ ךומכ) קט6ו 6דכ סורמוןרס6 ססמ ווס ןוח6 תנת * 5טלט ססמטו 6רסומ

 6עורד רוק = *סנוקו חעורד ןרס6 '0שקמ סמע :0רסיטסורמ * סורעו [רס6
 סירמ תתומ * 9רסוס תקלתסס סתימדקכי ברכועע ןכ ןופסכ ס3 ורמ6ע = 6)6מס
 סוחסכ 5רסיסכ רוד כרקמד סומו פורד (רכתפ 66 ) רעת6רתבל רב קת
 וסיפד = וסדנ ןרס6 תוסס >ןרס6 תוסס ססוככס סורמ חתו כיתכ דעו ודוחכ
 ךטחתסו שמס טיככתס רתכנ | * 9פוב סע סוחסכ ?תודחסכ ס5 כרקמד סעורד
 ןרספ סשמד ןנסקלופ ססכז .*'וג) סת סג ךמע 35 ףס6סו ביתכד סכונוקו ל סקכ
 י סמועכ יופתסו 9סכוקתב סרסוס 6ט)ט סמנמדיומווב. * 6מ'עב וקכתס6ד םירוו
 יוכוסכ 6תחכ 6רסוסל ןווכ 6מלעכ טיגמו סליד וריסכד 6תונכמב סנס סווקתסו
 דס +טכס כוסיתפו רוקו לו תוכרעמ ןרסכ סכתס(יד דע סמוו רתכ (וו םיבפתס
 "'וגו םממס כו טמטס סרזוכותכ = *"פכמוסמ ססוככ ספד 6קלוח ססכז  "סירכל
 69נ 6פטמ ךוסכד סורכממ %6רפי וקפכ לכ טוס םרזו לכ6- סכמיקו6 סרק וס
 6רכדק ותמ רסס סע 6רכדמב טמסס 6כו ביתכ 00 בו ף6וט ועוקמ 50 * פרסוס
 ף6וט רסס 6רסוס) 6רסכ6ל ןונכ ומוקמ 50 סוככת6 רתס ן63 (יטממ לעד ןווכ
 6רוסכע 06 6רסוס ריסכ6 6) 6סד 6דו סט 60 קרוז םינכתסד גע67 סט סוס רו

 סויק ךנס םיככתת תסד גע6" ךיתוכס סע בכוס ךכס ביקכד זר סוס 6ד\ 6שמשי
 ומויע לככ סד65 ןורתו סמ רקס כיתכ סינע) סמ וס ךכ * 6רסיס) רט
 סכו %6\69רמוד 6ער6 ףכס₪ל) לרתטסד עמוסי 0ד ונמע לככ סד ל ןורתי סמ'וגו
 יסטמד טמטס תחת ללרטוב וסכ למע6וסו5 6סד תופי 6קדכ 0רסיס) ל
 תוחת 636 םממ סירקפ+טכ סו )פד ןוגכ סומ)כ סיססל וו פוסכ וס יוו חס
 6תחכטות סמ וכס 6 - * סי) רוסכד וריסכ 536 סינידמורוסכ סו) סוס 63 6סלס
 טמסס תחת סמלס רמ5ד רת6 לככו = 6כס]ו כס סי ג לסוס סיל סו

 ססרויתכס םמטס תחת יתיר דוע\ * טמטס ת
 עו +



 בפק יי |

 וסדנ סר "'0דנ סלמד 6זר סוס סדנ רקסק סונול גרד ןיבכו וסלכ ןכו םמשס תחת
 יפרו םמסס תחת לומעוס ונמפ 3ככ .םיתכ סינע יודופלכ 6תומד 5 ליטכר מ
 ונע סמוומ 6נכ 6רסיפ דוז6ד ןלמו 5כסוס שד (עי6ינס םמסס תחת וס ן6ענ
 = מע לכב סד55 ןורתו סו 6ר עו לעד טמרה סכוק 6וס 671367 טמסס תחת
 35 סכוסו סורל 59ךיוס -* 6ד רתסכ וכפר סורתכןויתסד וסלכל ןכו ולמד ד
 :סדב לופכ דו ןופט ד תר 06 * סורר סז וכומו וומכ תד ₪6 ןנומומ בותכר וכווס ןופב
 ךכוס 59 סול יפכמ מז ךלוס ככוס ככוס וז שרק 60 * סנס ך:וס כוס כוס
 ךיוס חור 6וס 65 *  טדקס תור ורקסד םמטס תת וס לד ד נר ןסמ * חורס
 'עדוחתס6ד (וסס פורס כיתכ %ד לעו(פונכ סרכתת0) ןורטס ןורת ןימ63 כבוסנ
 וותוכיכס ן6מ .חורס כש ןותוכיכס עו * 59רפוד קנוק עדומת סט? סתפ םעמס
 ןומו6 60 וסכ ןרבחת ד ופור דו דודו תלת ןומו6) ףםידק סכותר ןוכו6ל ןסכ 6
 לכד ןובכ סנפ סר סתיס סומוכס וס6ע ןכף כותכ 6ד לעו 6תמולס שד כותר
 6סכ וככו (םורקק (פכוסד וגכובל וטלכו פתמכחכ וסלכ ןומותס 0כלמ סמלסר וונמ
 שכלו משל 6וס (קכמ סמ יכס 6 רח( םכ רכד ןונמכ ינלמ 16 וסכ ינכתסמ 5
 * ('תטכחכ סותס 6כנמ סמל םד סנמו סלמ לכ ידו 630 סזב ככ סמל סיתנוכסב
 ספ סוינגת6 6סד 1050 טס וסנרנ רתווו ס)סכ סע סקכפ סכוט רמש)  ףתמ
 םוסזס תחת (יסד סמכמ סוס 67 סמכמ סכוט רט( ק פע ףכערו 0לו בעמט 7
 ןוכי6ד 56רסוד ןוסמע 6רופסוספונ סנסכ סע סמכפ סכוט 2 6כקתתמ ?ווסרוכ5
 וכזד ןומו6ל םמסס י(נר) ריתי ("תסכסות לכס - * סכ 6רטקת סל סליל 6כדעו סחכ
 דיס סוכ דוחסד ןפמו ייסד סכנוסכ רומ6 +סד סוכ סרק (שמשכ רכס |

 סותת סמכזס תעד ןורעי) ביתכד %וס דו יתסד 6מלפד ויפבו מנע :0סד ןוותב
 טרות 6סד ופדו 'מכפס וסט סולוד ןורתו יוחד 6כלו6 6ד תערורתינוסמ * סולעב
 טקודט 67 סנקכ סע יסדו סמכמ סנפכ סע סמכח סכוט ות *  יקפכ סע סמכממ
 ןוסנוד ורופס סוס 6דו יכתי 6דפכ ןול6 ןוגרד 6סד 6פמטה (רוסכ וסוסד מנעד
 ף5כד 6קכס סלכד (פות 6טמזכ סל ןולק(תמד ןוכו6) טקסס י5ןכל רתווו 6
 םפכ סר םפכ ן6מ בוט 03 םפכ תעד לכ סב סומו סו ויחיד כי תער סוס ד
 (םרתס6 ןמתמד סמכמס תעד ןורתי ךככובכו * ןרת6קד סמכמ 6דו כל דוד
 67 עו 6כ)ו6 ו6סכ .סיכ ןרופסד ןומו6 לכל ןכו ןירטס לכ5 עטיתס) (כ)יס
 רוע רמ6 סוסו לכ ערי ןמתמר סונוד 6גרד סוססכ 006 קכתסס ל) כלל טשל6
 רתשמר :(יוקירכ ןוכוס ןוסכז  *וסלכ ןכו "וגו יתוסרו ותכסו - טקסס תחת ותולר
 יכ ביתכד (תורוסכ ןוווכגד ןיסנע ןימיתסו סטודק כפקד יוסרו6 ןועדוו ףתורנסב

 * וגו וויכרד סורפו
 סותזס ת6 ימ6 תכטו םתפ סויסוכר = '?נוויוע 56 ןרס6 ףסאו

 "נו ותמ רככמ

 בע סיתוערכו תדכע סמ .סינ רפוונ סודיכ קמינ סויכק ,



 תקח
 .ןסמ 536 ומ ירק 5 סו .6ווח ןע ריתו וותקל סכשק כמ סמלט וכ\ סיס 6
 601 מ טוס ןכ עדווסו ןכ וסוימכו רמ6 ת6ד סקכ מנע ו9סכ טוס םרסכ וסי6ד
 .סוופס ןמ תקל תכממ וסוסו תמירק6 טוטק סר נז 0 657 .עסרו סוורכס סומקנמ
 סותמס קס ונס חכסו רמת ססוורמתס סתמכמב סכלמ סומלמה וגנמ לכי 6
 6רס6 ס)מ חכתס6 ןתמ רככס ותכר ןויכ לכס יכס כיס סוס רותו בותכ 6 6
 6כמדו6ד) טרפעכ ןקתתסו (מלע ןמ וקלתס6 רקס סכמז ותט רכס ' תומכתב
 | ןקתתסד ןינכ 6מנע ווקכ כתימו סילפ
 ןקתתיד ןינכ 5טנעופסב תימוסינע כטמר 5 = ספכס סוסו67ו תומ סיכמו ילקמסד רתכ
 6וס 57וסדו 60 קמ סימעו סיגקסוד רקלכ = כז ןדת 6 03 מיתוס למלע יתמ רסס
 = שכמו ןלתפ 9עוקוס 6ע)ע וכמ רלשמ ססכס .סוקת 65 בותכד .סמנע סוססכ רח(
 'לנ) סוקת 65 כיקכ 60 סעלע סוססכ 0רק5 | כ 6םכוע ככ 607 כ ( 0ר: בוטעפ

 + | 6קכטכ ןקתתק סירתס יפרו סדו ןירתו
 רככפ סותס ת6 וכ6 סכסו ביתכ 6ד לעו סםכוע וניכק 6 דעדוימ ןוכוסמ ךותו
 ומעט 6סד ןינכ סות ןורקס פעט +6מ סיתמ ורקסו ןייס ןוכוס ןו96 6קווד ותמ
 כ דועו = ורדסס סות ןובמו ןומול סותמ סןקלעיססכ ימויקד 'ע6ו תומר מעט
 .לועד ' סווקסקס רמ0 סיוחס ןמ *סותמ ןורקסו פכקתל ןימייס ןיסמדק ןידכוצ
 .* 10510 נע סוססכ ןסכו 6 ועדו סו וסויטכוע ונוכק לו תומר תעט ומעמ 03
 6כלמד סלע 6רקוכ מסמל ןסכז ןנכוס וופד סרורככ סרטקת 63[ לכוד ןולכו וזמ סת

 סשנעו רותו ןוסורודמ ןמיסו ונכיסכ רקכל) יג טעככ תוזס) רמ6 ת%ד סמכ ספיד
 65 ס6נע (טולק6פ ) סרת( (וסס 6סד ןוסלוד ןיגרד לכו ןימודק ןוכ69מ ןומוס לכמ
 .ךתוז סוד)6 סתר ל ןוע כיתכר סוס סדס סו) ומפעל ןיסתתו | ןיסלע ןסכז
 " ןסווחר6 סופכ תת) ןופ תוס 6תכוד ןוסוסכ ךכ לכ ןפכז 09ד ןוכיס| = *ב)
 ןופ6נ )יעד וכוס ןסממד ססכ מפעלו רת6 סוסס) 6קלם) ןסכז 03 ןומסו
 /"ןדע 6ד 636 ס(תת ןדע ן6מ מות י6) רותו לנו ספת ןרעד (מעיסכ ומויק
 סוטע ןלע ו6סד 6תוקבמסו 6ערסכד ןג לע מיוק 67\ ספתת סעכמ ירקסד
 ספתת ןדע ןוכיפמ = + 67 ןדעמ ןוכסת%) = 'ןג י6סכ ומווק ןו36) ריתו לו
 ןדע = + (כקוכ סנדע ורק ס%תת ןדע 6ד ךטחס ןוי רויס ןורתוכ ס0נעל
 ןדע ו60 = * ךתנוז סידל0 סתסר 6 ןוע ביתכ סינט רכד ןדע ורק6 ס6!ע
 וקכתסמד ןולסו = 6תתלה ןג) ןדע ירק6 ןג ו6סו סניעלד ןדענ ןג ורק5 ס5תת
 6דַס 60ְריו 6קרי לככו תכשו כמ לככ וסווגפד ןדע יססמ ןכסתס ס6תת ןנכ
 ןמ סמנטרמס ןילס עו ' תבסכ תכסירעו ופרחכ םדח ודמ סיסו כיתכר סוס
 :ןומו< ןסמ = :וסיממ רותו ססנע סגרדכ ןו36 607 סכלע םייק סמס רש6 סווקס
 6רוכ) %6עד קקוזמ 6סכ ןורק6 'ןופסו וכמו ירת .(סכוע ונכקו ות רככמ ןומ6
 456 ק6 ססינסמ כנט) | > יסנת6ו ררכתסו 6מסוו סיכמ קיפכו ןורתו ןוממו
 6סד 6תתל 6תפנ) בכפת(ו סליעג .ףחנר +וסס סולק 607 סוס 65 ןדע
 (כוופ 07 סכוזק .סו תולנ 6מכוע )כלל .סונ תולו סימניוקכ סיפק

 ססלע 7% ו" '



 גפק תקח |
 6מותסב יממ לכו סיולגת ₪ לו טרפתס סלד ןסמ וסנכמ כטו 6לוע) 6ליעלד טלש
 סמלו סתורוסכ לדתמסו ול סייקו סתירוס ודוקפ רטכד (ידיפמ ססכו וס לד ןומו(
 6פ ) ןדמ6 תל וסככו 6פכ ככ רט )כ לע סלע ףגרדכ יכסת6 דוס(ת0 07 וולו
 וומפ 56 ןרסס ףסלו סטתל סכק רמסד 6תעמביוק 6ת | *י6סל ספוקמ ( ןדקו6
 ןויכ סיפוג לכ עזעדז0ו סונוד סכומו 6עורד רכת0 6סד ערי) ולוד כיס טלחת6
 ךי טנפוווס פרס6 6עורד 60 סט סכק ל6 וככ רזענ6 תו ןרסל ת6 פק רעל
 6ד לכ סעו יוכ ס תומוד סכעז ךכבל 6סו רזע3 6 6ס ףס0י ןרסו' גו ןרסל תק טספסו
 6תוכוכ 65 ורדס6 63 וקנתס0 רקיוככע 6סד ינכסכ סממז (וססכ רתס 1306 6%
 | * רזע)סד 6תוכזכ )ו סממל |
 סוס ןרססד ןיגכ 050 סדעס לכ ויעל ו6מ0 ירבו סוכ רססכ סמל שעיו

 ססמד די לע זיכנתס 6סד ןורמיו 09) 0לכמ רותו סער סופר
 טומפפד 9תעמב ן6מח ווס :6רשו לכו 6רוטל וקונסר דע ןומכ ןרסל ךיטמ סמלו
 ספמ 636 ןרס6 לו ססמ מעט ומ | ירזעל6ל ןו3 םוכ5סו ןכססד ווטוכ) סממ
 ירפ6 סממ 6תסס 'לועמס ת6ות6 טכליו רסס סכסכ) קילס לכ ןרס0 ןומימוכ6
 ןרס65 סו5 וטיטפס וסווערתו סול כסידסמ סוכמ ודע5סכקוסו) כסיד סט סוממ
 6קנופ סלכז ידע 05 סכק סמ ירע6ד דעו וג ס5קו  רכל ודעל סטו לכמ
 (סרע ןרס65 סכק ןיקתס ןוסירקיכ ועכ ס5קד 6ווקודכל ןוסקנופ ססכז * ספד
 ורת טמוו לכב קונד סוסד 6תרסמ סוססמליטכסידידמו *6רסכד לכסדד 6תרכמו
 לכה 6חותפ סוס 6תרעמ סופרמס סדוסו יכר = תקכו (תרעע סופ סותססו יכזז
 סנכטו לויעו קיפכ סיסרעו סוס קי)ד 0תרכמד סכונובו בוכס ןרס03 ן5מס 36רשו
 דוככ ימנע וקנתפ6 6סד ומפ) תומ ןרס6 ססד ל?רמי ועדי ןודכוסילע סי6ק דפ
 9רסו תיבלכ ןרססל וככ דעו סנטוס 6סו ינו ןרס6 עוג יכ סדעס לכו6רינ רסס
 ןופנע ןופ6 +תנפ יכסרמס ןועקפ וכר "סוס וס)כמ 6מומר יסד ףטו ןוסכנ ןירכוב
 כ תסכ דחו כס דחו כס לח ורדכת6 ןופוימו רח רתפכורכקתס 03606 ןומודק
 ן'נכ רדפו דמ לכ תימ סוכ סככתס0) 5פרטו ןסעכד רתסבורמסד תוס 630 סר
 ןיכ טדקכ סירמ ."וסוונעוזח 6קדכ תומדפו דפ לכ 526 ןוכותסלו וסוילע (לכב03

 6כוטכ סרוט לוסס דיק6 סו זס 6קדכ ספל :6כומו רטסל ןרס6 סורדל ןופכ
 ירקתס 6 לעו 'ירטס ורתל דיח6 (רוט סוסס יכנל סורמד סתרובקל :ככנןרססד
 ןוסקלומ ססכז"6ד רטסנו 6ד ורטס) דיפסו רכע6ד 'רוטד ירטס ורתל בכעס רס
 606 6פנעב ףרחס רתסכ מוסד גע6ו . * יתסד 6מלעבוןוד סמלעב (ווקירכד
 סומק 'תבוותב 7 6תעמכו * ןירד ירדל 6ד 0ע\עכ סמוק ןוטתוכז סלע.
 ןפ עדו6) 63על סותק ומויסד 6ווקודכ) סכקור6ק ןודכ וסוינע רוגת6 סרזגוסכק
 וסווגפד 5יוקולכןומו> ןוסכו "39רםוד וסוימע סכק םיוקנ סרזנ וס ילטכמ ןוכוסו

 | י'וגו דומתיו ךסכו כותכ
 קילתסל 6רק5 רת(כ 675תסרפ = ונוספעכו סדכסש< | רו

 יקונטס סווכ יסי) חתפ קפכו'רןרס'לו סמר סכורמוק ןומו6סע
 םכתו| \ 14 | ָך כ



 תקח 0 |
 ןיכ סכותכ ךכ ןוגכו סרמסכ םדקס םורכ רתס6 לגז ינו תוכלמ רתכ6 סכ'תו
 ספוג 632 חורב (מויק 6ס) ספובד 6נופ טלחת6ד יטינמס סווכ וסי) * סיכותכס
 וכס 169 60 סכווגרסורקו יטוכלכ 6מית ו6 תוכלמו6מ * תוכ'מרתסס םכלתו ןודכ
 פור סמכל וסדו 6טילק סלנע תוכ'מב תסבלת6ד תוכלמ רתסל םכ!תו 650 "ירק
 ןוס דסס ודמ ססוומל 09ד מופ לרטכד ןונכ רתסיטס) סתכז 6עט 6 ' םדקס
 סחורכ סכ!ת0ל יכז סונטולו סימופ רטכד ן6מ לכ 0כפונוסו תדנומ תרבמ רתס6
 60 = סונע 6פוכ סלק וסט סרו 00 סשכ )מכ סומופוטסד ןפמ לכו * ססלוקד
 סידלכ סעס ףבְרִיַו * סומקו6 סו סינע סוינקכ ןדקומל תערכ וס סועגכ 60 וחכ
 סיכפ וסלכ וס וכותו'עס סמל וכ ססמ סעוומוגרתפו 6טיכ ס3מ רמה "ספמכו
 5לכ ןיתמ ןינפבו וסוועמכ 56 לייעו םסכ ןופ ןדקומד ןוונס וסייכגל ןמדז6 כבכ "ןוווש
 ןיכטכו וסיועופכ ןספלמ ןויתסווס ןונוס רמי ר'ופרטס סוטקכס קס סעכ לי ליו
 ןיכטכו וסוימופכ ןטסנמ ונס 8ש6 שפל 63כ םחכס ךוסו 06 לכ ןפקלנ סמ >ןותמ

 י סרפמ רתסלוקנתס( ןו גמ 6סוןיתמווסייעט ןסדקותסנוסכ 505ןיודש) <
 רתכל סר6כ 0% רסב רתכלו סר6כ סכסד פמרסכס סססכסכ | שש ]

 6וימ קפכוד 6תעסכ רסכ 6תתל ותחכו סמו ובל סוומ וטככתסר
 רתס כב רמס %ב0 ר * 5וס וס דבעו תכד ספכ 6ד 6זרו יתכ סוס רסכ 6וסס סיל
 ומופטב 6 6סד 'לכד 99)כ רכרר כקומ ס נע סננכו לקכ כווכו רכד סיס ןכורקו וס
 סבכו 09כד סלע 6לנככ [6רוסס ןוכיס ףתתכ ןוכופד בעס לרסי ןומוס ןיפכז"סורס
 6ד (ומד חור רמס םר = * )כ לולכר סוד 6לככ ביתכ ףטכ וכתב לו וכטע סוס תכ
 רסס ספכ 6וונמ3 םיומ ןולזב רתכנ וכב יתיפס 6דכ * תומדקקכ כטכד םדקס קור (וס
 ןונזכ 65 פור י%ס ביטכ 0 דעו סימ ונוי רתכמו .תימדקכ וחור כפו"סימ ונזוופור כשי
 סופת 16 סנמב ולדבועכ סלמ 6רעתסל סלככ יפכד עומס מ זמ כ +6 קו ל
 6וס ' תור 6וססד סיכנפ .סוומ ןונזכ 5) כוסכ 6 פורד דע לכס *6דבועד וזוחכ
 6כקוכ 6תימדקכ 000 ר%כ 6תטסו סרסכ ?תימלקכ'טמ *ןכורק רכס יס רלכס
 סכנז ד רתסכו רטכ ירק6 סכסממו רכדד )כ סוס רמסקד תססו (סרוחנכ
 ןוגכ סעס ת6 ףוסס ססמל וורמ6 רז6 * 6)כ) ןכורק -כד וכקוכס(ע ולופ6 רכד
 קיפכ וסי6 690 סנכ סוממ 6כ63 ןונכו ךוס סי וו = וסווכממ ידע6 05 רב ייסד

 ןרסמד 6תעסכ לסרטי ווס ןידכו .*ןירטס לכל קיפכו ינמתס יעוככו ןופפכ רסורתנ |
 6קפבסל ךומיק יקלס רסכ ונעורמפ סמו תריס ורקסו סינע ןועייק 6וומ ןוועכו "

 סורט סורפמ רסכ רלכ יססד 6תחכסות ורמס ןכו ךכט ספקסתסנו לכל ןוימ
 ןינמ 6רעתסמ .יעבד ן6מ לכ 6ככ3וס 6כסת ' 6וסךכו ילמסווס טוטק למ "כו
 6קדכ דיבעתס 63 0% 6וססו5 6דבוע (וסס יס  "ס!מכ ןוכ 6דכועכ ןיכ ףניעלד
 לכ6 > 6לעלד סומ סרעת6ל 6תפנכ וכל ןויז 6 ססנע וכב לכ "ירק רעת6 ל קוזי
 וסו6 וס סי ירקמל יעלו 6) 1636 03כ: בורק סכקו (רעת( ןועדוד ןוכו+ ןיריעז
 6קדכ טוטקד סנמועדוד תמסכ ו6פ  "'וגו וופרוס לכ 'וו כור כותכד כורק
 6רעת6ל ןינכ טוטקד ונע ןונומ ימס 56רמו רמוס כס ףו6 = *?לככ ןכו תוסו

 וס
 - יי . לר



 רפק תקח
 ןוכוסכ וניפס ןכו "רעת 6 סלול ונס ירקסד דעו 56רסי3 ו ס5קס63ו שרוב 5
 ירמ6 93 י5 וסווכב) טוסקר ידכועודכער דע ןוזוכ ןימוזכ יממתסמר 6מנע וסרח
 כ וחסד ליפלו וסייכגל דכעתמ %) ןויעכד וכווגיכסב ןופ פכסמסנ ןיבכ טומקד ונמ
 ןורעתמ סנו ןימ'ענ וסיובבו ןוכ ןיכסמ 03 סרסל סדכועכוס ןוכרס6 ןונמכ (מוו
 6וססכ וסר ד דח'סעט יפמ "וגו לעכס בסכושרקיו כותכ יזפ 6ת  "וסוונכקפ
 תוכסס טתסו דסס ןוסכמ 050 ןו'וטכסו וסייבועכ רסכתמ 05 ןונמד דוענ"יפסכ נעב
 רס = תנסו סקדכ ןוסירפמכ ירקול יערור ףייקידכ ןוכופ ןופכז * תיכרופוו סבל חס
 סקדכ סדכוע רדסל ערוד ןסמ לכ וופ 6ת * סלמ נב 6כועב כס ןועמםובר
 וסווכב ןיסנע ןולמ לכשמ 6) סכק) ירעתמ ופדו ףס תוסו 6קדכ ןיפמ לרדנו תוסו
 יטדור 6יקידכד ןוסנוד וכוטפ יס ןופמ'רדס)ו סדכוע 0רדסל ועדו 6מע לכ וכסיס
 :ךכ לכ וערו ףלד ירח ןיל6מ ריתו סתוטרו כל (כווכל וערוו סדכופו סנמד פרקע
 ןוכפמ רותי שלו 6וינעב 6רודס 056 ו60 לכ פרכוער לרקע ועו ל ןונ5 06

 ןקובסר ( כיולב סט 37 *ס ) סרוטב 16 סככ 637 סקד וופתכ רתכד וכוס וסוונע
 לככיקפכו סכססמד רת*מ |6כרב יקפמ 6תוערו סכנ וכונכמויפדוד ןיפסו ירק
 6טידק פו ןיפתתו ןוסנע ןכרכתמד דע תוחו דב רסומ חרסכ ןיטרמו ןיעזב
 ןוסונכק) ןימזו ןוסוכנ) בורק סכק 6סד ןוסקנוח סלכז .ןוסודו לע ךרכתמ סלנע
 ןו) ריקו לוס וסייכגנ סוס וקסעכ ןוכוסד 6תעסכ ןוט ןוו נס סיל ןורססד 6תעםכ

 :ומס עדווכ וסכבס6 וסטנפ6ו קמפ יכ יכ דרס יתסד 6מלעכו ןוד קומלעב
 סתוכל 6רות 5 ףפפ סרוסויבר "וגו ותוס רות 9ס ספק 56 | 75

 ורתמ ?קכו 3(רסו תסככ וזח 6ק * סונס םוכ3 סתיכנכיכ בלסמ
 רתפ םכתטס ועפר :ומסרכ "קכו 6יעכ דכ סכידכ (תססומסרכ 0תשס ירטס
 וסע ורסמל) סיכ סכמות63 קכתס6 רתס ףכידכ סקכינ שועכ דכ = סוכ כסות
 תסנכ דעו יופורטמנ רתס סכתטסד דע סליעלד סמ ירסס 0 רתס לככ סוס וכסד
 רוגפ וססכ 66 6ורמ 65 יכס םוכל סתיכ לכד ןיגכ סלל בלש "תוכל סרי כ לרסו
 ןורת ותוס פרות ל6 סממ 561 רקסוו בותכ חת * סומקו6 6סורווקכ קמ פו קקומכ
 ןיבכ טמיתו6 ךיח6 שורד דע דחו 6ד דס ןיווורתכ סתורוסכ ןימולס ןומוס ותוס
 6וססד תוס 6וסס 6םרפל יעכד 15 ממ ךימס ךיחל שורד דע םממ תו ןוכוסד
 רזנת6 דכו סוסס תוכ :טנלמו ססרכסכ קכדתסד גוע סד ותו6 ןוד סכס ף\6 לוב6
 6מודק ת6ו6ס לוכקו סיתע רזגת6ד גוע 6ד וגו ותוב סנס לכו ביתכ סל ססרב6
 סולק 6תוכו ףכןודקל 006 יסדו 60 מס סוכב ןיכרקמ 55רסוד גוע מחד ןויכ
 * ססרכס מרד סמוטר 6רקע לוכו ךיס ספל ליפד תם סיב = סונכקלווס 6 ןול
 כולו רזע36 00 סעוכו6 *ו6ס) פיעכ 6כומו סד תומ ולוד סכומי 0סוסדו 6
 46 נק רמ0 לו 6נס ומול ססרכ067 סיס 6כומוכ 6360 ופול 63 6וס 0סיסל
 *ותתס ךלוכוכ * ךי-וט3ס 65 (כומול וליפסו סונוד קס (וססל לסדת 0) ותו 6רית
 תס 100 סיבפד ן6קו סוניל ףעיפר סובפ סנס יסד 6מ)עמ סוג רקעי ךניד (0מ₪
 ךכ יכיבכ 6מלעמ סי רקעי ךלו וסופד ךנוד 05000 טכ סמנעמ רקע תל יזקת 6

 רקעתס 4 4 ₪: כ



 קלב

 לכ (רטמ וס ס6ניפ5 6עכו ורכב יככמ 6פיקת וסו6ד ונופסו 6מ'עמ רקפתס
 ביתכל סוכסונוד לכוסימפ לכוווככ טרפו וסיטמ כ ךכ ןובכ + ינתמ ג ממד סורוב
 * ןוסכז + 6יירכח סומקו סו וימכ ןכיר קו דו רסס ביתכ וככ * ומענכ תו ותו וכו
 יסומ קוו ןונקס ומסלכ סכק ןומ לוכע סימינבר וסוומוכ סנס ס<יככ ספמר לרסו ונוס
 ססרכסד יוככ ןוכופר טרפו סע 6% סיכ רטקתק) פערפטסע סועייל רזג ל סכקנ
 רמ6 סתוס ותורכ תו ומ6) בותכו" סנוע ת/רכ סתררל ךירמ0 ךטרז ןוכו ומ כותב

 *ןמסנ ןמס סנוענ דו ךורכ + גו ךיפמ ופומי 63  "'גוךי'ע רפסופור לו

 קלב אריו תשרפ
 6מח סופר יפמ +6רי) = תפ ןועמש יכר * רג\ רוב ןכ קלכ א

 60 יימועכ 6מפ) סתמכמר (פוקסמכ ממ ידו סו6ר
 רעכ סותטופ ךנפ ךלמוכ6 6קטיובותכד (תפכמסד ףפוקשמכ

 ןוממ ו6דו 96+ 6רסיס 09 ככיתו ספקסכ ןומפס דעכ סדכ ןונפס דעכ ומ" ןויפס
 (תטכמ לכד תו ןונס דקו ''תמכמר יכנס ןוכישו ףוכככר ןוסונוס ובסזל" סתמכסד
 ןכ ."סולוד מכתב ךקנכ 6רי) כסף! * 6רקעכ ומר ן6 יקח סכנ סורש סיב
 םכטכמ רופב לוטכ ןימוז עככ ווס ווטרס פסל שמע רופכ ןכ 556 "ורמסר סעכ * רופכ
 6כזעוות6 סוס רופכ סוססו ימוח) םוחל) ןידכוע דוכע סריוסכ זכרפמ סבמעב
 ערו6 וסיסו סומק ןיתרטס 6רטקמ דפ בונככ 5 ליעסו סומק ספבפנמ סוקופכ
 * סו עדוסו סימוע יולב יכנ) סמו תרפו 5פוע ספנפנמו יוטרס רוכע ןילמ סקכ סו
 פרפו רופנ סוססלוטכווורכוע דכע רח סמוי -ווסרופכ סוססכ ינלמ לכו * ות וס ג
 ( 67 (כוס)ש דק 6עח 60 דע סיזפככ רצ טנמ סוס -<ת6 9לןככעת 0 !10נ
 ספ *36רשד וסוומקמ לופרו 0מפר סמ סמ ןידכ *יופדב דיקנ6ו סירתכ0 םטד
 ןיערו 6 רופכ סנססכ 'פממ) וערוניממסמר ןוכיס לכו וסוס עודו רופכ ףוססד סימס
 וכס) .* עדי סוסרופכ ףוססכ עדי סוסד 6תמכפ לכו "לכ ערי סוסל סעכ יומרפ
 ס ל6עםו ס רט6נסול ק6יוקגנ סושוכ ופפ 6תרטק ריטקו סיעס ןוקג דוכע סוס
 וסו6 ופדו סד ופכפכ ןימעו ןיעבט *וסכ 3וז6ד ס63ע כר סוסלע ' כר כותס סרפכ
 (וסכר = + פוסכר וכ ר6מ סעס וכפמ ב9 רגיו כיתכר לוסד ןירכ כר 6רפכו לד
 ףםכמ ןוכמז) סול ןודכע ווס 67 רפנד ןקכמ% סמר 3(יכסקד * יפרח יזכ פד)
 י6פסככ כרעמ לק תטחכמיופדב *ףסכר 6ןופ * סכסרד 60יר - "6כסדכ כרעמ
 ירופס 6וססר ןסומ 6קופכ ןיונטו * לכסרר ץילגר * <סכב סנומד ןודוקכ כסרד פו
 ןווכ ןוחתפ סונינכו * 6שממ לכל ןווכ ןיחתפו דפ ןומסכ סרפכ וסל ןווופו "עולכ
 [רסיסכ ן6שו6 םילונכו * ףסממל ן6מ:0ו ןימרס ןידכעו ןיתרטק ןירטקמ *רסיפ)
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 הנק 'קלב /
 6רפנ סוססד 6מופכ (טכטכמ כט 6וסס סוסו ןפכמ * ןומנ\ סעכם ןולכע 6דו
 עדו סנס 6נככו סמרבמ ןכרכר 6390 (יסו סכסדל 6טפונב (סכסו) נסס) ןודקכ
 עדכממל לוכו 03 6רק6 םכ רכר סמ 9מתךכ ןוגכורופ: ןכרע 10* ד\ ד רפנכ כ

 62% ססווסל ןל תוס * סו תונוכלמ בוטס כיטס ןזכמ'ו רמ6  ס וקקומל לוכו
 6כ רט סלמד ןווכד *  6ובס ףתוכמוסמו טופ ק ונמ יוממ 5כר סכר 6תוממוסמל
 ךכ וסו6ד סר סונתסי ןוכמז סמכנו ןוכט סמכנ "501 6כל קויפר םכ רכ 6דו דיבעתס
 ןוכו 6 יולמ לכוריעו סכרכ וולמ סוס וכס סורקי סיפמ ןימכע לכד סולד וכברבר סופכ
 ןיעמרכו ןוכט ןודכועכו 9תועבו ףתבוותכ 556 6תעט סופל סוס יכס תעש סופל
 ףכד סיכגנ יתסודק טימקו ןורוסכ רועוס ןימ'פלכ לע סס!עוכר 6סידק וסי> ןיסינס
 ונטקד ןומו6 לכ ןטכמ סכתןקנ\ טרעתס) סר ותסד סכמול וגרמס סוער דכעמנ םכ
 ןיפמר ןירוטו ןכרכר ןויח 5כד סכתומ רתס ףקלעב דב = *ןומ ופכ6ו סרב תווח רב
 שפות (חכמ) סוס 6רכדמד ידורע ןוכבוע .*וסו6 ןמת פיק דורעו * ןילסכ ו
 ןפכל (פקות ןומכ סכרק 60105 ןונ כו 65 ןומע וכל כר ןסכסךלע סוסד ןיגכ סולד
 סולע כ0ומד וכנקרו ןופוס סוס 6רכדמד 6קווס ןוקיס * סכרק סוכ בלו סמ תו
 ןוקיסד %ער% לפרסווכורחד סתעסכ שת *ורומסס ןוכו כ6ומ ןוכ כסופ לוכג ס סוס
 וכפמ ןוקקתו ןומע ר6ס לע ןיכטנס ןורכב ומגבת6 סיומד וכלמכ רכעתס (ונרכ
 ןוממע עבס לע ןכממ ווסד ןיכטלש ןוכוש לכ 6תעמ סוססכ כרפתס ךוס ס6רותל
 7סס 6רוקלנ ורדס6 סממל 9כקת ןממד ןווכ = *" סכמומרכלמ 6רדסלל ועבווטככתס
 ירמ ווסו וסככתסד וסיינע ןכממ ןוכוטלמ ןומוס ןוכסק וכ סונמומס ורמסי ןכ לע
 ' סכמימ וכנמ רדסתו (תומדקדכ ןכובתו סנכת יסונ כורקר ןוד סוס |60 ןוכמק וסב
 תורקמ סכסנ ןוכסתמ סנו ₪6 יכורמ6 וכלמר סכנס)טו סטמד 6תרוכב וקמ דב,
 גכ בוקכד סוס ןוכטה ןוקיס תירק ססד ןופיס תורמיפמס ןובסקמ בותכר ןויכ ךוחיס
 'תעטכ ()כ כורקו 'עו קפכ סימס וכנעה כוסנפ 0% ורומ 6ס ךלע ןוחוס רוע ןנכממ
 יככתו ךכ ןוגכל וכוטסד ןוכמפ ורמס 63וסתס ןוקיסריע ןכוכתו סככת ןירמ 0 ןוכוסל
 ויתס 6 ןוניכסו ןופר 6 לכדןונכ טפ (מפוכי 03 ור לו וכוס ןודכ 'ס6רומ6ד 0בתולממ
 ןוכטממ ס6כו ₪5 50 * סככתר ןוכסמ רבדכו ןומו רדסכ+6 ןוספד ססנע ברד ףפסתב
 6כוסלט סוססל ןויכ *+9דו ןופיס 0 סכטל 60 ןוחימ ירק סתס (מוכורדסנ6
 וסר ןפתונ ןירטס לכמ 6סד סכסול 0רדס6ל ספ ניכיד ן6מ תיל סלע סירט ןות 6057
 ומחר ןויכ בסומךכ ןיגכורבתס ךכע ןגמ סוסד 'צסס טד כ0ומ ך5 וו6 סו ןפכמ
 כר וכ" ףתוממ רותודפמוסמ :דדסמ בעס יככוו כוח רגיו ןידכ רכתס ןוסנד ןבוול
 = סוס טרפו ' סווגכ ךיתתכ ןטק סנס יתכד רועז סנס כר\ כר סוס וסי0 ןולכ לסל" וס
 רש לכ ת6 ביתכד סתתו סנוע לסרזו ומחר ןיגכ טמ "ברו סוכ ביתכד וסע רתסכ כר
 * תתו סלע ססנכ) לכ תסוסמ 'סול ועכמ ל0רמו ססע רט ירוע כ לסרטי סמע
 ןיכטלסו ןיככרכר ןוסיכטלס פסו סנוענד ןיככ לטו ןיככרכר ןוסוכטלשמ וליפסד סניע

 וככ תכר סטודק פרכוכ כרד רתפכ סוס ברוכ דעו" ססע רש לכ תסר'עו  סתתלד =
 ןווכ" סוס רק סרטו יסי חת 'כיד ןמר )ו יבס (עכ סכקד ספות יו לסרשי ירככ

 פנל



 קלב .

 יכיקוו ס6)עו כר וסיש תורכי רכלוסק סנרע ףקכס 6קוק 6ס רכעת(\ פילק כד
 :רתכל ילבת וסוסו 6:כמ

 0 מסריו חתפ סוס 'ר * רגווכקנ\סתע ןידמ וכקז 56 בסות יר רבו
 רכל סול תוס סמכ + לגו לו ךס3מ וכפל דוע נוד בס ןסכס עמוסו

 כוובמכ וסנכ סכ רכד יופרפ לכד ןוגכ טוטק קר סכ ךסוו מנע ופסכ רמת( םג
 סכנ7סס בק סמויס פכיידו ןינורת ?כוד ועכתו ןוכקותמ .ןידססו ,ומייק ורוטבו
 607 695ם7 ןו) מסי סו ץמומומ ןנכסו + עידו זכו ןםסרע (תנעס ו"עטד ןוכוסו
 ןיקפכ ןוזורכו סימס ןומווקד ןיברטקמ ןמו6 סכ מע סמ ןספכ 0סכומכ פור דכ
 נכס םכ רכ דת ןונוד סמככ ןנינתד סכוד ןמ קיפנד סע .סופכ םיבלןס כט) ןס
 וומקרו וכמסרכ רידת סכקו ןומוט שכידכ יופמ )כ 6סד רתככ ןוב יוווקכ ןוכ 6פנע
 סו רומסת תוכוע ס6דוד רע יכסד ןודכוע סופכ 6טכימכ סכיודלועכ 63 לכ ע
 600 = > וו:606 סירוחסת תוכופ סס רק סד ןויכ סלכתס6כ ןכ תיס כס " דומעו מ
 סכ6 > 6נועל ןוקלסל דע וסינס ןוכוחס0 ' תוכוע 00 * פכסדוד רכד6ועקרד ןירת
 ומותסס ןורדב ףכודכ -עקו ומר וסוסד בע ד ףץמולו :ומסרוס סד גי 60 מס
 ןמנ בע םוחווסיס ןוקפכ סיכמ ןיתווסס לכו סיכגנ רדסכד תוס סלק גרד (בודב
 ילו סי דעו ךכ פכרו יז ךרכט םוכ לודביכ פדכ ךל ףפרי יל "יסדו דומעיימ מוטו
 קידכ קדכוסי ןכ טוסו סתיסיכמ ;םיתפ ןיסרס לכר דומעו ימ ךרמ ןועתסו ןיכ6 יסנ
 ןומת יתכותזמ יסכ'כ וטככתס = סעוקרד תכותממ וסוניוער מפל וכפ3 סע סוסל רו
 קומכ ףוורכ (מורל ונויע כ 6עוקרד סתבותמ יככ סוססד וופר ןכו "סבוָרכ סכוועב
 םכ רכר ?קור לוססו יסככתמ סכוד וכו *  ףרומט 0703 ו)גע 6כלמ יכב לכ זורכ(1
 ןוות סיור סטסלמ סכוס!טד 6דומעדחיכננ בורק שעד ןווכ כמ ןירתדיע קלט
 ס = ןמת ןומ ןיקלסד ןוכו6 סמכו ףדומע 6וססכ כ:מכד (ריוד 6חורכ סולג6 ס
 ס | ףתכוד) כותכפ דימ ןוטודח סכ וטדחעו 6תירו לב ינדתשמר ןובוס לכד ןוגב
 ןכמ ןירת ןומו6 = * סינימחמל ן0ת6 תבותמ וככ ןוכוסלכןודכ :ןוממ ןו36 (ןתכותמ
 "ןזות םולנסד סדומע סוס וגל כורח דומ "סעוקרד סתבותמ (ןסס) סיכ ןוקלכו ןיקככ
 ןורטעמ ןכנכמ ורטע סמכ וס 6 תוסו םרדכ 05015 סמ ןסכקו סתכותמנ לע

 סולקו בכל טופ ןווקד *+פוככ 600 סופ יוו סזס 60 סמ יו = קבותמ וככ לכ
 רכןמת ןופ ןוקנבד ןוכרטס תוסו == *ןכזימנ סבמפר סכורנ סול ופיוער דע ףדותע וג
 סו ןיקנכ ןוד כ כמ כול 'גכפ 00 חכומ \6מ רמו סתכיתמ יכככ ?* תנו:פכ כ
 ןוזת ןול ,יקנבד ןמרחס תוסו = *6תכ תמוככ ןוכו סכק ןיכ סמ סוסס חכו6ו ןמת
 סמ ק\תספו פג רכ רטפת 6 (סוד לכ ספ וכו ר 50 ומ סככמ:ג ןומ סררכל סורל
 וכסו 0:פ וס יכְסְסול רקל "סבורה 6 לכמז ןדת610מ0 קנת סנודב ו? סלע
 ןוסתכוהמל לוע 0 רע +כ6 9ןנע יססמ םכ רכ ק:תס0 (מולב6כ\ 6סד ?בטווס
 ₪ סס מייק ןותו 6* עוקרק 6תכותמ סוססכןדת6 |טתו סכודל סוג וקלכ סויקידכד
 טכסינד כט (וסס 5 00 כיל ןמ וכוד סמ וסיפ ס6כו .סקטס6) סכסיגד כול
 6ככ( עלקפרןפמכ ףתתל ןמתמ סול עלקמו יודיכ סי ןורסקד תתעסכ סול יט

 +פוטרקב
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 ופק קלב
 "בגו עפקס ףכ ךוקכ סכעלקו ךכיו6 םפכ תסו ביתכד |( (תפסקכ 6 ) | (פיטרקכ
 דנט ןסכס עצוסי קס וכסרוו חת." ןרק6ד סמ סופכ סוטכוע לוכסו סכסיג) סיל ידמנ
 רטפתסר תעסכ סעוקרד 6תכיתמ סוסס וג למודל סינוקנס "'ג\ ך6למ וככל דמוש
 סוד ךותח וסוסד 'תכיפומ םיר רעב סוס סוס ד + ו ךסנמוככל רעוע 0מלע יססמ
 בסימ) סיתכוסותר סכסינכ 6תספב לע סמממד (סוסס [טמסו י6ע ןטססו | * 6כ לע
 רמסוו ןודכ .יוכופ סרכד65 "וכטסנ -סנסינפ ןוכיוק וכס כס כס רח מייק רודתו
 6וסס3 לח) = *סמנלל דח 006-1606 תורעב ןורת "ןטטס ךכ "ו רעני ןטסס 36 ו
 סומוסד סומכ לכ סלע ןטס וס חת "ס6טס(כ רודת ?ןייקד סכסובסיכמ קפכד
 (עברכ ןוכ ךוס) סכסיגכ 03ע03 וכדתסד ןושיכ ןיחור ןומוס ןטס רוסד כעדכ סילבסד
 בוט רמסי) כותכד סוס סדו * ןו) ענב רתכ) סמודנ ןול בסיו תוחכו ןופ ףטחו 67
 יכל סמווקד רוס  רוטסךוחנכ ונופובוכס לכ ת6 סקס וכמלו סתע ןידמ ינקו 6
 רמס -עדותתס ד סל סוסס" סלמס קרי ןוכוסד ןומי6 סלמס קרו ת6-' מע וככ נע
 עדו 630 רוט 6:ססד יופר6 לכ עלכמ) סול ךירטנסוכסול 6 = סוס:סיכסס6יסוי 3
 סיפקופו = -תרמ6 תו(יג סוס וכס יסדו וסוו רט =וומסקו ונמרק לכשל וכו 5
 ןוסיפור יווככמד ןומוו לכו ןיוירכתד ןימוו ןוכול כ ספוכתס עווורכ יכמ רוט סנססל

 * רחש 6סנורזת ומוו) ןסוכ מע ןוכוקנ * 6םכ וככד
 "ןוככס רפכד רת6 סוססנ וטמ 6קר(כינוסווס סדוסייכרו קקנו = .פיףף
 יככ סוס סמוי לכו סריעו סדק רכ 03 סוסד 670 6תתסכ ומרק (
 סות >ם ךןומוכה ןונחנ ןומ מס + ףתוכל 6תלו סרפסיכמ קולס סמי (וססי 6רפמ
 רדס6 בורק 3 דע וסויכב) בורק ןפכרב וסייכמ חוורתו ןוסנע ןורכונןינפ כבל בירח
 שק ורק 6 ד וי ףסד "וסויכגנ וסוילסכ פכרקל סכועב 63 סומנ 50 >*(רוק0)
 ןוכוס ועתס = * וי סוסס לכ (וסיולככ סוקכועב שיר )ד [6מ כ ומ וכוס וכסנ
 סנכו ןתפ ורסב סנדתש6 67 6מווו סוס יכסי671ררממ* סו) וכירכ) וסיולו מורס
 ןכסו וסוילע 697תמ ל םכ בכ סוס 6לו נוגדו 5 ןרקתמ ווסנ וסווכרכ ןוכ סנס 7
 ונכורמס = *סוממס ןמ רוטפ סוכב ק:עתסד ן6מו םסןכורק 6פנוטכ (מלדתש6
 וסוידו ולטכ וסונק "וכווכבל חכבירס דכ סנעדו וכווטובנד ספורכ 36 תעדו סקכ
 כרר ידימ'ק 1526  -ליטכ 6לדע ךורבוןכלכולמ יודו וס סלוסי 'ר * תפר וכורכו
 תומסוימ בירוב ךירכד ןסמו = תועסוומ םילוכ כרכל וכל סוס 05 ןות 6 67יסח סיעממ
 ותומו 6נוסומ נמרו דעומ 106 20 סספככ רמו קוני םנסס תתפ | ' סתימ כווק
 בויז ןמסוזמ ולוכ 6כימיעק וזפתיו יס םויפ 67 ן6מ7 6רק י6סמ ןכופלו ינו
 רכר (דוכ 56 6דפ ףעכ:6 * סלוע למומורב ןיכתי שכ רכד ןפב56ד ןיגכ טס" סתומ
 ע%:יטרקלסשוק סוטפ מע סיזירכ תופעו בוקכ  \ססמ םמר6ד סעכנ5 סוסו םכ
 ךינכ ןוכותס חורכסו בינקכו :תיכטס ןכממס בכ: מרקל סיקורכ סמעקו למ( ןכממה
 627 6וס 5רמ 6 ןוכותס תורכ 6וסשד 6שיק 16) ס:קס 36 ס:קס ןמ םירכק סיטרקט
 ןורת סוס סממק מופע ןוכיתס ירכ 6וסס 636יכסו6) = "סממפ ןוכו67 0:9ככ סנס
 ףממר 6ור כ קעול סרוווע ןוכיתס חורב סוס 6וס (תיע:עלכ דחו ן6כמ ןורתו ןפכמ

 יכקנ
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 קלב

 6:כמ ססלעו בר 6תיעכמ6כ ןוכיתס חורכסו * שנ רבה 6דיכ ןטכ:6 שמח 67 לכס
 ווחל סכליסד ןיכס למ שיח ןורק6ד ןוחירכ טמח ןובילו = "ןוכרק6ר0מןמיק סיב
 6וס 6ןיתס סנמו 6דוד ןפככ6 ץעקב .(רונת6+ס) רעת6 סטידק תורכו ' וסכ לוו
 י סוס לע ססמד דיל נסורפ *ןוונת ןטככסב סנסכד ןסכרכ לכ דעו תרמסד סח עפ
 5%גולבווסכד ןונכ ספקנ וסכ ןיכרכמ לכ כב ווסמכ סכוד תיל וסכ תי 67 כ
 60 +6 ןותחבז 6 2 ךיס סכוטותימכחד ןותס דעו :סשידק סמס ךרבתמ ןוסלד
 בק 6 סרטסנ סינ וקנס (כו)כל כו פוכט לכ רט סוסו 6ו ףריכמ סיעזפ 'ר) ןותמממ
 וסוות * סכוק ןוכיס סוכורסס םימלצו ןות6 סכולכלו ספונט וס 0ר6 (רטס 607
 סק 6דח (עגר קומו קיתש * סנס ךיס ךוכסד 6 ורכ סדוסי 16 * 03 וכו 03
 וככ סו ל6 "ןוכ 6מנ0 ןימוכמ ןו36 יפ כיס כס עימ 6 9 0 * ס) קטכו ומ בבל
 56 וסייכגל רד סומ6 סול טוקנ תופי סדכ ןקכמס )ו תיקדכ ס'מ "וס) תקדכ
 וסו "מר כ ןינז 6 ןוטילק ידיסתר פו לככו 'ולעמ ק\תסס סו לכ6גע ןות(ס ןו6
 וכיירתכס'עיוט לווס סוכ ןותפכשס כ ךיס ןיכוילע יטידק ןות6 יו "וסיורתכס סעויט
 ( ינסה ?פ ) (יכד סרט ףומק 5 םכ6ד וככ (מוממ סתטסו וככ (כימח'תומדקב לכס
 וכוירתבסןועטו ב67 ןותוכו סל ןויכו"'תורופד סלוע כסמל "רק סורתכ6 ןועט
 לכ 6+ טכ רב וכו יססר סל ןכ ומדלכ קמור סדוסי ר "626 6וס ןפמ מו 5
 תו 56  *ךירככו בס ורמס 6 תורופ יטודחו 6תורוסד ינמ רמ6 סוס 5קוכו סוססו
 כעל חתפ = י סכמזסכ 536 67 טכרככ ךרבתמ 03 6סודק פל ןונכ * וקר
 דוד 6מק 030 ת6 סכרכ 6 רמומ דור מח סמ יכו = "ובו תעלכב ו 20 סכרב6
 6מויק (תבוכס 6רותפ'נע כותו טכ רבד סכוס5כ1606 סכרכ0רט6) סכמוס ועבד
 6רק6 6רטס סכק) סכרכ) םכ רכל םכ רב ןועוס דכ " ות סמווק רחס 6רטסנ ןוזת
 6רטס סכקנ סכרכנ םכ רכ ןועו 0516 * 00כב סול 165 6רק6 רטסו סויפכת6
 600 ןסכרב רססכ ית סו סכרכ סיססכ.קנוק סיכ ווסמ) סםכטכמו 670 רח
 6)סס לע ךרכע 6וס יכסל חת) * סכטוסוטי6 סע ו 6קד סמ סוסס 656" 3

 שוסס סוסל ד סדוקו 000 'רטכנ 6קלוח ןסכ תנו *סי!ע ןוכרבמו סכוזס וסיסורפ |
 גע ןוכרכו ףלד ןונכ 5כ0ו ספכותכו = *סונע ןיכרבמ 65 סר רטסד תופרכירפ
 וסופו סו:ע ןוכרכמו ככסוסותומרמ קפכד ןווכ סרק6 סרטס ךרכתי 6: ורפ סוסס
 ולו (תכרכל סכמוס וסנכ וסוינע ןיכרכמ כד לעד ןוכומ לכ ןכו (תכרכל סבמוס
 'סנמזס סוס 6תכרכה 6פכ ןועו תכרכנ יכס %ופ מיתו6ו -פרסס כטס) 6קנוקוסכ
 60 :ןפוסירפ .סרוכ רט יתמ סוס לכ 6תימדקכו ניסוס 606 -ךורככו כס יס
 יוס סכק) 67 6סכ 6סד לק סכמוסנ ווכממןכועב ?מוומ תכרככ סתססו -ווס סכמוט
 ךורכ סכמוס סוס 67 ונסמ וכ)כס ךרככ ית סע לופד סכעוס ועכ כב כו כווומל וסל
 'תומדקד סנמוס וסוס 6רס6 סכמוס ךרככ ל26-י6דו וס יכססכרכ סוס ד וכלכפס
 ףרככד סלטכ 6רח כמוס וסול ליטנ ד ןויכ סוכ 6סכו "םתס כרבד סוכל סוס יסיס
 "ותס סע מעל סיתס חרלכ וסיס כ"ו ןייקפכ ןמתמ ןיכוומ לכר סע סןינע וכבל
 ןפד ףכקלוס ססכז סדוסו רפ " סכרבד סוכ ד (גרדכ 050 סכעוס סוכג) תינווסיס
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 זפק קלב
 * טו ₪ סכ רכ\ 0 דד סבימ 0 סס יסדו ןיפ6 ןיפמ בעט סל (תטס דע 6מלעד ו
 סמק ןכממ) סימירכס ת6 תוטעו תרמ6ד 00 סולד מוסר וג 6כ5)06 6רב 6
 .6כס לכוס סכומ כיהירכ 00 * סמי סיתכרונ סיחורב סטו * וגו ןכשמב עכ וטרקפ
 "סו ן65 עמתמ ל םכ רבד סימופמ תורמ ד 6וס 67 סו רמס * ןורת וכוס בודינ
 וכו = רנו185רכ וניע ככקסרקס) זחתב = * מי6 לכ ןותקגטס 0!ו לופוס ב5
 .פכמ רותו בכח קיפלד סיעוררבפופונכ טנור 00רכ 050 טכ רכד יונוע רכס סב
 = טל" תומס ר .6סירד 6וו)גב סכ רב ךסי 95 ןכתד ודו סוס וכס לרק 030 * 6 ככ
 לע סייקו סורטל 6וססכ ןומוס ופסרכ יולמו יוכיע סוכמלכו סימור ע ףורט סתכיכטד
 .ןוגכ 6 קסמכ ךורטכל סטור לט קונד ד רוסנ פןססד טדני) ןפתיוכוע לכו סוטור
 לע ןמסו רמו סווכ סכלמ סקלסו סלע) קינד6 6רוסנו סל'תפ וסול םג רכד (פוגה
 סכהס דעו ןסכט ןידכוע ןומוסו סקשמל ךירטכ6וטפרכד סרוטכ 607 רסמי 50 ךטסר
 ךיס וכויטור לפ סוורט סתבוכסוודו ןיעיכק ות * פרה6 רתסכ סו -וטסרב ןומיע
 סיפורכ סמוקו " דק6ס ןכטמס על וסרקנ סיפירב ססמהו בותכ 803 ןותקבס ל 5
 *6רק רט 60 תיעיברו וטונט * רק רמס תיכטסו דס *תוכסס ןכמוס על 51מרקל
 ות6 = *ןממ6 ןורתמ סככסומ דיכע כ\כו :ןירטכ ןורקד וכוטק 07 תוכטו לח 007
 6רד ספכז .יךקנוק ספכז ןועקמ 'ר רמו סדוסו ר סככ ןימדקלמכ וסוקסכו ןומו6
 < ןול סר 6 סימס ת6ת( * ןופוקת ןוסמר ןורכט ןומי6 כר וכד וקוכו וניכ ל ךתוכזכ ד
 6תתס ךקנוח סלכז 03 ורמס" סכט ףנועכ 6% ירכ לע ןוקבסת 0 וכויכמ וטלכ ותוכר
 פס לכ נע ךלגד סור6ו ךק)וק רורכ סכק 607 ןיסכ רסס לכ 6רורכ 6תת6 סרסכ
 6ריקיו 6כר סכומ רכד 6םיב 6נועמ (מיסתסמ 6) 006 0קוכורקס 6* מלעד ןיפכ
 :ספנס0) בורל וס ץרפס כרקכ כורל ונליו כותכד ףסוכ קכועמ לוד 3 6כוכו 6
 כרקכ יסדו כור "וכו ספוכ סנופ תו ןוסונעופה ומ סמיר לג סמ ןכיבתו"סכוע נע
 "רטסמ לו 6סיב סכוע סככ תו ויד כסלמ 6רכ ורמס 'ערס לע םכס יככ וגכ 1
 %כמ יתוסלסונס ך6לסמפ) חתמ >יופדנכ ךיעופה סלקו + ןנית סטוכ (מועד
 6תמכהה סזרל 6 0פדוק סורכ 5 סטוק חורכ כקעי ךמ6 פרק יס ' וגו ךרכו ער
 .ךלנמורק6 ו6מ6 סכס  'ןוכרקל ןסממסומ ורקו ךסנמ ספ ורק ךסללס 'סיכ תי6
 ןיכרכתמ דכד ף!ופ'ד סלורלקפססוגמ לרסו לוכק דכ סנועלמ וסוס 0סונפ 6
 ורוכע יכס -  ךותיכ) ודוקפ ךיתיב ורוטכולו\ותרכ סרמ6ו6סל 600 סכ6 ןויכדתמ
 ךכה 6כוזמ ןסכממ ךתיכ וכ ךל סכפמ .6תתלד 5מלע סוססד ילא ןונ וכוונ וניז ךותוכפ
 ורקפיתכוד סמככ סו סמית יפו ךללמ יסיפ ןידכ ןונ בסימ) וכרטנתל סמ ככ ךל 60
 . = יפלו סוס יכסליל 6מסכ 0 ןימלעןו ס) 6ד'וםכר דועו * ןומלע ןזומל ית6 סו ךסלש
 סימס ןיבורכ ןורתלפ ותכור לפ ירפשה ןווכו ךללמ ורק 5 6מסו 6כ0 וגמ ונס לכ
 בותכל סמנודב ס%וכס ווחתס 6 כספול ךסנמ ורק פ'תומדקכ סול יוחתס דכ סמל

 )סרי רגועמסנ סקרכ לוק וורמס סכ כיתכד 6רק6 לקרר (נקווד 0ד לכ לחרו |
 | גספכוו67) סוכ6) רמל = *סנוד ןוגרד ןפנס סע בתס סלכ לרו "סיככ 'ע סכבמ
 (כסו = * וסינפ 7 קפת(ו ןופ 6גסכמ יסוס" 6יס סעוריכ ףסדוכ ןדקפתסוןונמתפ

 ססַכ .
9 



 קלב
 ססרכ(ד +תכס(וסריתו ףמיתוסו = * 06 תבלכ 506 ":ךסלוו 6ךוו כותכ סשאצ
 < סמ וקת6 ססבכסכ סתס* לגו סרממ וכו6כ וי 50 6ריו 636 ךסיו סיב ביתכ 60
 סוכמ ןעכ רע וסכתס סוסד סמו תורכ לכק סכמז (וססכד ןיגכ נד ףללכ ןודס
 כ'כו ריי לו רפסת6 סגרד לוססכ ןולכ ד זחת6 יכסו טיישו ןוכר שוכ וז
 ספ )ד סממ ספמ םיתכד סדורפ סיכ סוס 3 סמל לכ" סוג ןוכר ןוד6ד שב
 67 סע .סולפ סוס (ע םסל ןונכ * מעט (ספד ססרכ 0 ססרכ( כיתכל סמכ + ןועפ
 דומ לם 520 ףתימדקל ססרכ(!'תמסד ססרכ( ןיכ תוסוטורפ * כד תמדקמ סוס
 60 כותכו = * פוס בוט וכות\6 6רתו בותכד ץרסס סיליד סירלקפס0 דינויתסד
 "עט קוספ6 ()ו ספמ סממךכ ן'גכו - סינוד 6גרדכ רמקתסדיש ספמ'כוטיכ סו

 נס סוסד 6תעמכ סול רק כעו +3 ךסלמ כיקכד סוערב רועז% ספער וכגפ
 כקעי * ינו::פכ סמ ס6טלפב סו ( תרי סוס עפ ףיססכד ןיגכ מ" 05 עמ
 יתו6 36ונס -  סממל ( קנותסףכו 6חורכ כסעו ץפונכ ססע יפגע קינסד רתכל
 ת9ךרכו 'סוכ ס6טלס) ער לוכו )ו ערד (רטס יכגנ ןימ:ענ בירסת6 נד ער לכמ
 ונכוחתב סמ חתמו <תדת ('תובפ 3יוסד םכ רככסותוכל קת סנס כועי ןודכלרעכס
 נע לע ןדקפת(ה ןוכיס ןערוז'תש6ד ןומוס םירעכס 20 ךרכי * יוטוטקכ סנ טטקעו
 סותוכ ןיקתס 6תטס יתס ססכ רקיו ןומי6 ןוכורכ ןורע ןפכרכ וסיוממ כס
 ןורתנ ירט:6ר רתסכ קבדתס +פוב "וס כןעיכ פרוכמר ןוגכ סיגרדכ ןקנתס( וס
 ברקכ כורכ ונהוו 110 9קדכ ןילכ ןכרבתתסורעכ ןוכוסו בתל = -סודסכ ןיעורד
 169 ןיפ6 > ןות לימ תסכול קומרבמ ןסקפכ וו ןייע וג ססגסלל ןיככל 6096 ץר0
 סע ינס₪ 6 ץר5ס כרקכ נסקלו 62509 ןוסנד ופונס) סכר סמו ןמ ןומיס 650 כס
 ןחכט6 6) רוא6ינ ףסוו 6 ךרכוו על בותכ סמ "6!עד ןמוכ לכ) יכס ילד
 ן565 ךירכד ןווכ 609 6סוי תרופ ןכ כותכד סולךורכ רתבפ ד ן6כרכ לכס סי
 ו ורימטכ וסו(ה ובמו" ףסוו ונמ 036 (כרבת6) ןונכו 05 6סד ךורכףסוומ סורעכ
 ןכרכתמ תוכ(6ס ןפ סו'פ ספסכ) יתוכ6 סמו ימט ססכ 6רקיו כיתכ ססנגת(ל וו6
 * ןימדקלנוכ סוקסכו כס -ךורט:סד 609 ס6פקל (ינסכ וס 57 'סרס6רת(מ 6)ו
 סוס ו(כמ 6כס רע ןותעמסד סמ לכד ךרכ0 006 וסי6רת6 = :ךורככונכס ור
 ווד "תורגסד (לכומו 6! * לל5 ןץ נע כה ןובכ מ *ךרוכי וס יע כוטיכ ווק6ו
 ".ךרכמ זרופו ע:וכ תוכס לעכ ןכונת 00 כד (מיפר סרכ סדוסו'ר '00' ןותלכס
 607 *סו) כמיקוסו סכסכסס ?ר )26 * ןיפר6 ןוקס ו9פ\ תיבס לעב סכ0 וסל 0
 "ןותלכל יעד סנכומנ 6מחלו תטס דע (כומ6 ןוככד ול'6מ 65כ סרו ןוע-כוט 6
 ץרפס בע סטמ דכ | = יקתרמ ונסו ףסכ לכסמכ ילכי 63 יודו ךירבו םכרבד.9סכ 'טב
 כסיתסו סיכוקת !ע סםכ שייק * 9006 ל: סטכו 650 תועוסי סוכ רמ6 תומוויס לעו
 ככ וגז ןייח סומ ןנכסמתו 36 ד לכ)ד סוער +סו רמ6%וסל ןוכ ךורכו סיכיעוכ
 ומסכ סוכרעכ סכתסיד ?תתל כרע חכוו סול כרעו סכקנ ןוינת סיכ ןויח לכד
 פלט 5יירכה רן פז פ רתכל סדפ סעגר יוכיע סיתסס ךורכר ןויכי(םודק ףכלמ
 * ןולל - ותוכ "סול וכורכווככו וסוות*סוס סונוד 6מלפ לכד כט ןוכרע ןוכנ

 וזודק |



 ח:ק קלב |

 (רכט רברמ ןועממ 'ל סות *6דכופ סינוס ןועמפ 'ר יכגל וטמדב 'ולוףו ומידק6
 6וס כס (יכוכחס ברל סורכ םכ רכביטח .סלדמ ריתוו ךכל סוס תופוו וסו6 (פיקת
 6ד ןועמש כ רט" קוד ףכוטוכ 6וסס יופמ) ךסועל ונע רמ6 "רועל6 ר עזערו6

 יוכלד וכיטמ סַסד וסו66זרו = = יסוכ תוס ספכעס)מ 6סד מנעד 0ממכ קולכ
 ןוחניתמו ןוכתי'וירבס ןוס 6דח סמוו-סינרכמ ןוכ סטספתמ 03 6ד 6ורו סיגע סרסכט
 60 ורמ5 | * 6וורכח ר6סו וסוו רו 6יוק "רו 6כ6 רו ר 50 'ר ןמת רוסו ןובסכ ןו6

 ןוכימו ווסד סמעכו תור ןיגכ * סמפלמ סכ רגתת 50וכסומ ת6רנת לא = :כותכ
 וסלכווְסל ןידממ וקפכד ווככו ורתוו ןודממ תוסד ססש תת סרופכ *וסיוכמ פנל
 תומס סוקכ סכק לו .ןודמכ סולו סיכרד ססמ ותו סנכו סמכ תחס לע טוט יסכז
 סכוסכ ןודמ יכב וזחתס רותיד סלטב תוס סוכפ סוסמ טס = סומודמס קמ 6 וכ
 50 + ןונ טיק) רככד ןלמל וכסת טקלמ) ןוומוה [ףמ ימד 6 ןועטס 'ר רמס* בףומ ןמ
 697 רידת סכ6ת רוטכ סכסת טיקנ 607 ן6מ סמ רמ6 | *וסי6 6קכס ןול טיקל רככו

 ותו סכלתל סי ןקיכמיכסת טול ןעכ = = *ססתיוס) תכומוד ומת ןוגכ סבפ סכ
 גת 56 ביתכל ספק סו רטכ וכ6ת ןוכו₪ ססקיוס) מימוד כ0ומ ךכ | *ס) רוט

 ןלכמ 007 סוכודמס תפ רורכ כותכ ןול ןטיקל6ו וכ סת תביסו סל ןולע * כ0ומ 0

 רמו קתפ 600 תדזזו) תווזחתס כגבוןורופ ה 67 סכ0ת ס03ס9

 ןימוד יכסק ןומיס ןיגכו רסס ןובו בסנמ "דגו ןודמ וכסז שכסומ |
 וכרכ ו 'כ . 60כועת ל 0 כ6ומ = רמאיו

 ,חר כ וול סורסכ (ונק'רו וי רו סכ6 "ב וטו סווסו "ומס 6ימוס)ןכ ןועממ רב יסוו
 63611 רקסוו ביתכדוסמ 36 ב רמ6-6קר6 סוסס לכ 6תורו6ד ולמ ור"0 ווס)

 ד ספ "וגו ןופע מב לומ תברקו כותכו" רגוסמסלמ סברגתת 591 כסומ תסרכת
 יכרקמ וס לכ ןכיכתו * נוט ינוקטק יוסת6 6006 5 ד ןיכ רכס סמ 7 סנקכ

 יכגנ\ = וסכ ןרגתמ )ו סכרק וכ6מ לככוסיוכבל ןייוסת6 לסרםו וס במ וכב כבל
 סלוקטכ ןפכומ ו6רקו -5נכ סכרק וכ 6לכ וסויפוטעב ופטעתמ \רסו ווס ןומע ומב
 ותכד בלוט תרומסו ספונח תוסד סדד ןכונתו סוס יכס ישדורועלס ב ריס -6לכ 7
 תרמלו שפונה תוס יסוסד סמכ וסווכג) ןופונפ 5סרסי ןוזחקס ב6ומ ומס תס 0רקתו

 וסרט * 6סקר6 ת6ומכוימע ןכ תרמה ףתרעו )36 * 6ד ףרכ סוס כש בסומ
 60 = *םפמ ןוקסכ וסוומס ןווחק6ו תולטב ספוטע יפטעמ וסויכבל וסויפרס ןויסכמ
 * םתסל וטמוומרפ'ג 0קר0מ וטס 6קוכו טוססמ רעל רב רכל610 ווסל רע * סועקו5

 סוטק 6רותפןוכקתמו בותו סוטל סקומי 6וססנ ופכמסו סע סתיכ סוססכ וקרסת6
 6ניטד ןומי6 5מ\פל ןילתמ לוע :ןוטודק ודיססולגע ל 6 וסויכג כור ןוכ מחד ןויכ
 "0ת6 = *וסווכנ) 0תסביב ןיקפכ סכר סמויכוכ ונופסד ןומוס -ןול ןיסכטמ תת
 סקימנ רוע)6יכברמפ = יסימופכסיקסנו ןומדקלקכ רדס "סוטורכ סיקמכו רוע
 ודכעד 6כונד ןיעוכ לע 6כויכת סקיסנו סתמכוכ ןילו סו ומ ןיקכםד ןיכוכ :ע סקקדק

 וככ ורנתמ כ0ןמו ןומעל סכומס וכווטוכלל ספורכ קוו סוסס רקס * סמלעכ סכמ

 ווחד )כ ןוכסת וכנקרל 1030 וכוודיכ קיס ל (כרק וכסט* וסוממ ןותכתס0 ךיס
 ָטוות



 קלב
 סנק!ומ ססכו 0ד 6תרפסזכז כס ברח = + (וימ לו כ לו רולס ר וסוות

 <> (עסכ ועבת ןישדק ןימוכח רמ06  -ןימדקנכ 6רותפ וכוקתס> ד ימסומנ סכוסוד =
 6כרק יכסמ לככ סכנעל 9כרכנןועבת וס *סכרקר סו וס * 6כרק נב יקופפתד |
 ןכועדוו וסכ סכנדתמ0 סכר יכיו יכס לכב סמיר סכוכק סמיסר סרכ רזענק'ר רמס
 ךוס תומח 03 דע סוכר תכס) סטריזד ןינכסכו סחויורכו סתסקכו סכרמב 60
 סתיו 36 כיתכ ב3 סכימס 03 ודו רמ6 6קוכי פוסט ידס מנעד ןופוקת ןיויממ
 ולח סמכרזעלס'ר רמ6 + ךירטכ6ל סמ לככו 9מסככ 6רותפ וכ'קתס חתפזכ רגוק
 (כעדוד תורו ס דנג *  סר סרותפ נע ןומדחתו ןוטורס סכ\ ד (וברכ יסכנכ תי6
 סופנע 6מסכל ועכד 6 סקומי 6וסס רמ6 = * סוכ ןילז6 זוס מוד [לכוועפ ונזד
 ךל תו6 ךומרג תחכפד ןיגכ 30 סיכב) קומי כירקו רדסס ר\שכס 'ר ולס )וכו 6כרמ
 -ןלמ (תסס לכ6 *  סנוכ6 רתב יוסול 6ברקד תורזיס 6ב0ו * ףתימדקכ כרס גועל
 וכ6מ ןוכו6מ ססזמפ) תוסו ך) רוענ6 ב רת6 ודב ףכרק וכ( ם)ות 6תלוס ועכד
 רק = יי סורת ומורת ץרסס ספט סכ)כלכ סיסורמסו זחתפ = :ךכול סרק
 יספוכת וסוס 6לשפ סכסכ סול ףוכ6ד ןוגכ 6 ספוית 65 רק ספומתס רע לע 7
 ג06) = > מורת וכייסו סלוע) ךירטנסוס יסדו 600 ךיפמופ ףוכ5י6 ןכ תפכ6 ו
 * סכס 6תמכחל 6זר= 6תומרס (וס סמ ספומת לכ06 סוס יכס) ס6ממ ירת ןכוטרדל
 ןועדנת 1 :ס9 6דוסח סיעמפ 'רכ ןותטמס 03 ןופמורד יר6ס ןופודק ודיסח י6
 9ורו ספ ןכת וכויס ןכורמ כד ספומת סיס יש 6ריעמ 6יס פע סעמ" פוס סמ ספות
 * ספ סי כסומ ןכועכד דובכ ובויס ס6%ע ספ סר * סכוד) 06 35 דוככ ובת סוליד
 ססכס תולד = *ספו6ס) 050 ןוכסי ןכס תולד סחוק60 ליעל 0מר05 ןנ ועכ6 רעו
 6מרסו ספוכת סוס סדו כלל סוג וכסיו סי) וכקת %9רשו דכ 596 ס0!ע כ
 טרועש ץכ6ס ספ וכ) = *ץר6ס סחלמ סכנכ(כ סוסו * סיכ (כורטד רק יסדו סוס
 - * 6תנעד סיסכ 695 סמל 6רועשד ןיגכ ןכוכרקד סרועש ןכלו * יכס 6 סול
 תולה 6תוענמ6כ 6סד | ס = *+רועופכ 5וס עידו רת(י סל סרועס וסי סריעמ
 6דכעו סוכס סימקל (וטסתמד תרב סטמ 690 * ןזת 6כוחד רקס רטסכ כוס

 סכס * עמסמל ןפ סוסל נע רזעל6 'ר רמ6 'ןויתס כד 659כ סטת י6מו *סתוער
 וכררמ6 = = סריגלכקל סכנמ 60 קומי סוסס רמ0 י םתטק 6כרד)ו רמיענ ן) תוס
 .תוססכו טק ןסכ תונד וס)כ סוטכמכ ןכוממ לכ6 . *ס) ןכירק וכס סטח ילו רוע(
 :וסכ סינ ךיאפ סירמ טק סל .6)ס יכסוד) קומי קוססרע = *סטק ןכורקו עק
 :סץות ולו = * שורט סכגל )30 סמולקד ףרטסמ ות6 (קד ןופס ןוות6 ווס 5 ןיטכסכ

 סכומ עדכמל יס 030 סתרכ (וסס ןינ06 ןוותס תטקמ 656 (שיתו 6כרמ יפכ
 'בוטד 6רטס קנכ | ₪ = + ד 6כלי6) 9לכ ערכת סוס סעמ ורד ןושס00 סד(ל
 קופרע ס5 ורטו שד למ וירפוסמלק (וירכח | * סוכ סויפכו סרח6 פרטס לכנטוקכ
 יכ סתפלמו ביקכר ספ םורפווסועשי ת0 = םזומ סטח רמו יפרקכ ות -סתס סטק
 : יוס ס6טפיוס 5 סדוקכנטד סןוטק סי 09 תוענמ6כ סדוקכ כעו ךוש כרת 53
 ר ןותסלס 5%ד 6ווככק ןותס * סלטד ורורב סרפס ףרטס) וריכת 'תי יט ןיב ספונחו

 סועמס
- 



 טפס | קלב |
 6סד וכס ולו * סרט 6 רטסל לוס תו6 ל ןבד וכוז עבטבה ןורמס סדיסמ סועמפ
 וטפדתל ץומ סופ תו 6קנופ מו קפוח סוכ תיס רח( רטמל ער כ ונכת'סל סמ לכ

 ןכ סרכע סור וכ סותכו "פור וכפדת רט ץומכ 06 יכ סועטרס ןכ 65 בותכר חור <
 סי (כקוככ חכתסו לד סיינעד ןורטס ככ סו רופמ ספדוק סורר ןיגכ *ובו ומסולנ
 6קלוס וסל תולד רזעממ רוטפ סר לעו ולו 6 6דחכ ןבתו [ומו ןכת לוס סמ סרוכד
 .סוס כלו ןומסרס סד0 סיכ טס סכפינ וסי6 ס דעו -ןגרד ויקככ ןגד ס 9מדוקכ
 לכסיפדנ רועלס וכר רקס סוורכק וסונקו רועלס ב סוות - סטחר 6[רכ וס 7
 םונעל ותומג סודסס סרועט 6סד סוכ ןכירטל רק ולדנ 6נס יכס וכי רט :9וש
 וו לככ ןונלבמד סורס 696ד 6זר וסולו יסתס רועכד 6)כומ) [קקמ וסיפנ
 סר סונונכ בירקקסו "סורת סוטסד (נכוק סמורת סחל ורק = ןו5 ס)כ6 סיס
 :'מורת 6ד סופדקס ןמ" 6ןס ומקפ וכ ומדקס ןמ לכו רחסנ רסעו םמסס כ בכ
 :טקורתכמ .םדקכ רטמד סורת ורק6 03 סתס דק 6סד סיטלק סו סיעדקס ןט
 וש \יער 6 תקודכס ךיס ןמת טע 63 םרק6ומרו תוס סככל ופרכ ודק פפר כת
 ףכווגכ ירועטד 5ד סעורתד וכורקכ 6סס וטרכ תרכקתס 03 תוכמוסמכ תמויס
 +6דו קומו סוסטרמ6 ךכנ) 6כרקד סככט ולדו כ6 יכר רח6 * סטוסד ורד
 .6רס וסר סכ תו 6םורקק ערש 6כ0 יכר רמ6* סמל 6003 סנו ןגפכ כמקת6
 עס סידל6 6רכינרמסו סקומו וסט = חת "וס סמ ןכתו ומ * מק סע 99
 סוס לע סקכ 6ת6ד 103 10 -וכר\ ורפ סודלס סס) רמו כ'תכו רבוומלככ סל סט
 יןודנות ןודכעו 05 5לגער 6דכועב טרפו וכסק 00 וס וס * 6מלעל ןירלוכ ריב 8
 ךומ רזגקו סרזג סד י6דו סד6 דיכעו ןודלות סוח לע ז כ ותו )10 יסדו 6
 6ו0סז 6ככ ויקככ ןוסי ןוסלכ ודנות ןמוסו ץר6ס תי פלו וכרג ורפ בותכר ורבת(
 197 ןכתו ץומ תרכע לכ 6רפס ומר סב 50 65 0סד (םידק ער( וכס 610 *פנכ
 .ספודק רתכ 60107 יוס רחש רטסד ןכתו ץומ 6וסס עב6מ רכל) רטס 6וטסל
 וכסמב ץמפוורד +5 ימסד 55- סוקמכו סוורכסו רזענס ר ות ססכ ככ רתכ וכ
 ןומו6 ךרוכ 9ברקיכוז כ ססד ףוסיכסיסדו רזעל6 רררמס + 0רותפד 0עסכ כרס
 סיגירט 896 ןפנכו רמלנוס6 חתפ = *ןימדקנוכ וסוקזפוות6  ךדוכ ןקלכאו
 טערפ םיכו כיתכד סוססולוד סכווזפ ס6לסלו ן6כמ 607 סלמד סכנוזח סכס דע ' וב)
 ןכוכת = * עדכינ ףסוו עמוד סול סרסכו סוס ףסווד סיכונכ לד 6כויוח 930 ודיכ
 ונמ וקפכ וסלכו * ןומי6 םממנ ןוכו6 תופו ןינכיס סעכס ןוכוסו ןוו6 ןועוקר סעסס
 :* ןפג ףוססד םוכיעמ סו טיפסו קוחרמ כקעו סו3 ךופמד ןוי 6נסס ' סלע קיתע
 ו 6כיו כיתכד ול לוסס סקסו דמו סוכ וזחק6 6קד ןוו סוס סול ךיטמ כקעו ןידכ
 ועוכת ורתד וכוזו'כ סנ ךוממו סנמ קיסר6 דעו '6תפו 6לועל ילכס 6כס "תש ן
 יתרסד ןיי ומ סכיו מפ ןורטטמ ךוכמ דוח ןירטס ןורתקכ 6ליעג סוכ ןתתל סו ול וכיוסו
 ןו-טטמו ךונס רמ6 ריפסו לכסמב לכי 65.סומ סיכימרסד 1056 " ןוו 6וססכ טופ
 דע סוכ ןומעט וסלכו סגרה ףגרדמ 210 ןוו וססו מעט סול ךוסע ךכ ןינכ)
 : םוכטוטנ ולודלךפוס כנטס ןווכ רסס ןט כ דוד ןכויסל ספ סיעט 67וסק סיד
 לק 6 סכ .



 קלב

 רמ6ד סמכ 6וס יכסו כוטס ןיי וס .ם = סימ סוכ ימרקו כקעו 0 תסד כזמס ןייכ וסמ
 תחנכ סוס ךנוד סרממ 60 ורמ6 סכמוכר סוותו רופ56 יכר סוות 4 "ןורטטמ ךוכח
 ןפנכו :ןיריפ כפל סכהמ ןפב 6וסס ןעכ רעל 6 = מדוק פורד 6זרכ סולט כ0כו
 * סורככ ןפנורק6 יסוד 0רמס 6רטסד ןינכ (יסדוקכ סעדומתססד |פביסיח 7
 ןורק6 ןיככע ןוכו6 - 6כלככ ןוכסכ כל ןודופ6 ןיטק 96 ןיככע ןוכו6 95 סיד ןיכבעו
 ןיטלוק נכד 60 * סעדומתססד (יסס ןפגכו ותכ טד ןפנלכ5  'סורככ ןפנס ירוט
 ןוטדוד ןומופ לכד דוע סומ סוב כסו כקפור רוזס 6כט 0רמח 0קיתע (רממח ויעט
 6ת!ת תטוסו6סכב) 6טמ רכ ןפב סיססנ = סכחל כט סוסו סמ ומעט 6רוממ סמעטל
 6תכרכ תנו ןיוכ 0 סטודק תנו וסכ תטטקתסד ןסכ6ד ףכקווד תנע ןוכופו ןינירש
 ומוסרכ תל6עו תטסקתטל סנכב תזרופכ סוסו * ירפס סודסד רתסכ ןיי 6
 וכגפ סלור ומופר תקולס סננ סתנע ןולכ = *6ומב כרעת(ד ןיו סוססד טוקסכ
 ןכיכר ןיבכט ןומיס ן0סכת6ו ןוילטתס ןודכו ."ומיסרכ סגעסלו סכנכ) תפורסו סד,ד
 ר60 לע יטמ ןויס לע ךרכמד ן6מ סד לעו יףקיתע סכט רוס לוססמ ןוילמו
 רח וב 6ימב ךמע 36רשולע סמר כרב סול תיסד ןוגכ ומ סיכימרמכךירטכ6
 ךוספ תל נק סוס סוכד ןוגכ ףסוול 6רסכנ סוס 6ד לכסמכ ליכו ן6מ ו +
 7 636 = ס)וד ןומו6 עכר6 סו ןסכ% תל תלכקל יודו סיגירס סמלש רמ6 ןורטטמ
 טתלע ןודכ 6ספנככ (ק3ס) תסרפו תיל וסיסדנמזכ * תסרופכ סוסו כיתכד סוס
 6וס 6דס סכמ טרפתס 6ל\ סדסכ ןקינסד 0%תפ67 ס(עוכר וסס וס חד ס:כ
 ךונמ רז 6ריפטו תסרופד (כויוכ . תסרופכ " ףועו דכ ףעיו כורכ לע בכרוו םותכד
 * סכס יכרדמד כממרךירכ רועש'ר6-וסוקפכו סיירכמ וספכ ות * לוס יכסו ןורטטמ
 וסוורתב 6 0נכומ רט לכ ןוכוס רותפר רקע 6רמחו סמסב וירכמ . טקוכו סוסס רמ6
 וכ 'רמסוומוחרכ ועבכ וכויכמ ת6פכ תורוס ןומו5 סנידגןומ תפוור תורוס ךסמתס
 תוס 6ד ס5מ וכווכמ 6עב וסווכל תכומז 'תורג6ו לסוטו יתכסמ ןווכ ותשגומסלכ ומקנ
 ורמס י'תוער ןודכעתד וכל בופז וסו6ו לוס וכויכמ וטמב *סלול תוער רב עמ וכל
 'רמסווסו6 סתפ 'רותפ עוככעתס ולכ0ד ןווכ :'ולסכ ודסו ונכסו וכו" יסדו כס
 רטסוו ."ןוקמ קו 56 בסומ רמו "וגו ןידמיכסו 96 36 רתאיו

 ןוטנוע :כסומ רססיו 036 ביתכ 65 ןורפ וכקו 56 36ומ כקז
 כו (טיע ןפמ 6טיע ןומ וכסו ןוכיסו וסוירתכס וכטמת6 סיכסו ץיכסמ 6טוע ולטכ
 סזמ וכמו סככיכ סכלדב ססוב (לודב כ0ומ ןומ ורמס *וסוומרבלו'טכ 6םוכ סטיע" ןול
 יותכ05 סותרב סינ םסיו סועוככ סינ לידגו סי יכרד'לכוכ סוסד 6רפוכ דפ לע ןוסיבר
 סותיכ לכו סולו * סער לכ ססניטל סורנמל סול רדס) סכומע סיל כסו 035 דוע 63
 סיניד מע :לָכ נע ןמ רקע גוכוכ ןוסוכר (וסס) סול 6 - סורתכ6וכמוית6
 סוס נכד מתו סוס ןידפמ ךועפר סלמ 6וקסמ 6סוכ סטיצ לכו קנעמ רימ ןורקעתו
 ופחל ןויכ  "סענכל ורדמ ןוס)ד 6טועכו *  סוס ססמ !ע ןוסכד ףטוע לכו" ןודממ
 ריתו ןסיוקכבו וסוופכ וריחכסו וסוימרב) 6םוכ 6רס6 (טוע ונטכ לוכי 63 סענכד
 ולס < 0 ןודממ סנכ) "וגו 6רטו וככל ווס סכס ןס כוס ןידמ יטכ 'ע לסד כן

 טיע
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 סלככ .ס ןוסיתסרכ סטמל 51טכ) וכוצסו 'סותרב רוקפוו ןוסלד ספומכ ודסכ 5טיע
 פורד ןזס ןוסו5 בופ סופכק בוטמ ספקו ןוסנד שיר טס ןכטע ןוטרח וכוז
 טוס סממד וכוטסו סמעל טיר עס = ומס סנו רקס וערי 63 ןוסנד קמרכ םפתו
 ורק6 = ערב 6 סמכ ןופסרמס י סיכ 36 ונוודזת סלד סטמ לע סל וקיקפו סל וריקפ6
 6וכ ןכ רמז תסד ןויכ - סרפסכ סמו ובוורזת סוכ סומק וז 6לכר ומספר זוטס
 ,תכיממ 6יסו ןוספל סימכ סוטד ןינכ ןועמשד (יטכסמ 650 סולזעו ס6ע סומק ומס
 סו סוסו ודכעה סמ ולכע דל רפפ ןומו6 ככ וסל ןווכ =סוכ תבוגדז סמק 07
 תונכ סוס ססמנ 6 סכסנ ידו וטבע 6 כבכו ןוכוז סמככ ןודממ סנס לכ * סנסל
 ןוקפתד רתבל ןו קינס 630 בסומל * תנסי ךלו וזחק6ךל * סומורקס תמ 56רםי מב
 +פוטטמ ופסינ כלומר ןועומ סוקכו 6דומוד סורכ דוד 0ס * וסיוממ ן6לגרמ ןורת
 6 רע ןודמד 6ובוימ חת = רודיפוב בסומ- סטמועיכ ןורמ וטכעתס וסלכו 'ןוסנד
 וזמר סוכקו ןוכו6 נכו עטוסו תועד וקסד ןורר רתכנ ותו "ןוסלד ןימוכ כמ וכיכס
 קוס ורמס קלע וכנ: קס ודכע סמ -לק חתעמ 6תטס ורמש וסוילו לע םכ דכעמל
 ןוכ) ונופד סוניד רימנת עפוסיו ןוסיכר סממו טרפו יככ ןוכ) ודכע סמ רכר05 ןוכל
 ןורמ בותכד וכוורסכ ןכלו וסוונע ןונסד ן6מ וסכ ןטנר סכדע סוס תטס 6מלעמ
 ן6מ 'מנעכ סוס 55 *'וגו תורקכמס תפס לרשווככ ופע ןודמ ומפמ 'וגו סדק וסכו קלעו
 ןימנע"סכק ספק 6סקיו "נע יבגו) תורב וכורסד תורכ לע קלתעכ 0)ככ טיב ריבעוד
 תפ רנת ישו מפני 'מ 6 זחתמ ולעכ 6קפנ סוס וכס יסדו ורמסוסנתו לד
 סע 6)ו סלק ללממ סוס ספמ סעד (כערו 0 6תסס דע כו ליי רמו וגו כוש
 %לד סכק דיקפ ססמכ 050 * כערו 6) תשס לעוכו : 96 וורשונ כותכד רסס
 56 כסומ תיל ךכת 50 "ול כגכו ד דוקפ 63 דודל "60 רחל לכ6 כפומ3 63
 לנד סוסו וסוימסו סוקכוו שרסמ ןומדוכ ןתוד ןפמ קופו וסויממ ד * (ירועז סוחתל
 = (הפ6) 60 :סטמנ רקפת טד לכ = סמסלמ סב רגתת ל6ו* סוכפומס תורמ 667
 ןינכ יכס165 ורט סורתכ ןימוו וכירוסד ווסד סיכקז ןוכופלו עטוסול מות יו -ורט
 ןוכי6 וקפכ 657 דועו = * דס! רסת6 סמל רסת6 סמו ווס סמווד סוד וכו וסנכד
 ןונגע תומ " סוס כלומר סכלמ ןומנפר סותרכו תור רפכ ןוסומווכ לסד 5כט ן0לגרמ
 כ6ומ ידטבו .ס .וככ תוסו תרתמ0סותרב 6דו = רקס ךלו וכמו" לוס6 סו לטקד
 6תיב פרוס לכו 5 מת ךכמומ  ס 6עותוסו סורכל סכסכ ךנמילס ןמת 9תסד וי

 ךויע- תרמ6 ןודכ ופעככ תי15 רכ רתכנ תרויבת6ד סדוק תפווס 9יתסמו לכו =
 דור !ע 6שרוק פור תסרז ןידכ קפכ דודדימווכ ןוזוע וכבכ סמעב " וד96 ךירש ימע
 קנחכ לכתכודכער ספ (ינרוכד סוס ותלחכ לכ לסר סכרודמ לע לכ דכ דור 6
 6)מ בותכ = וסכ דוח6 לכ (וסס לכמ (וססמ ווסד ןומיס לכ די תלקכ לכס .ס כמ
 6וופ0 לוס לד רט6סוס * ודוככ ץר6ס לכ 9 כיכר (וסס כתס סל וס "לכס
 לכמ .ס לכפכ דיפ כנכו 53טקל ןוזחת ד ןונופכ דיחס לכ סוסו 6:טקל סוס דו
 וטוסכסד ןומי6 כמ וסויממ ריסט 6 כד יערזסס לכ ומ ןוטדב וו לכ לכח וס בע
 6מנעל כט וסויכמ ןיכומז 6326 *  ןיזקוכ וסווכמ גוטכו וכבד ןול רוטכ סלק 363

 ללה 1 5 0 סכ 2



 . קלב
 6נודו 0מקומ ליטכ ןכ רכו ףמלענ בט סוס ןוופיד רע ןוסמע תופסו סגול ךירש
 ןפכמ 6קוכו וס רמ6 "סנטה ורורכ סוס דו יסדו סוכיכס רזענס ר6 + נסו
 רמו רזעל כ .חתפ > 6כרק וקנסווכוודוכ סכרקינ6מ ומוקת5 סוירכמ סנס
 ןונוסד ומס ונופל ןומו סכקנ 6כרכל ןומז 6כנמ דוד "וגו חכירוכב ויכסנמ יו וכרכ
 תסכב לכ'ו\ כרב רסס סלקנ כרכנ וסוודסכ קמסכל 6הסו ןונוופ כספו ינזמו סיכככ
 6מורמ יכ סמל ןומז ןסכרב לכ סוטפכב ס "ו תקיטפכוכרכ ' ותנפממ תומוקמ לכב
 ורכפ ווס 6קורמ וכ6למ 36רמיותס ס) דעו גו ווכסלמ וו כרב כותכר סוג כרב
 סויטע ינטכ עמטכו סמעכ ורמ סו יכיסד רוט \ע ומווקו טרחו ותסד ןויכ'סויטע ימנו
 ןיוללטו ןירמ6 לרסו -וסוידומ)כ ןיטידק ןוכ כמו וסיידוקלכ 3סרט * תרסס יכסלממ
 ופטכד טרשי ןומוס ןוסכו * עומס) רתכמו סקומדקכב ורכד יטוע כ רכבו 'סויספ
 = 67 6קכפוכו + 330 ךמרג רטכ (קוכי 6וסס רט "וסכ סיוקתסו וסייִבמ סווסע
 שוסס רמ6 6* רקס סנו, סכסכמס ד 6חכמ "56 .(רקס סלו 20רסו וטטכ וודוחלכ
 | קבסד ןסמל יוס 6קדכ סול טכעכמ 63 תכ6 0 0536 6 ךלוד סכרסד טסכמ קומו
 .סעודק וסו6 65 רסופ 0% יודוקלכ יסנעוכ סלקל רסותמ 57 ססנע 0סכס * פכרק
 = ןול רסמתס 0 סטודק 26 *56רטול רכמתד סמכ וסיודוסלכןונ רסק 6 ססודק
 6רקו יתכ 6סו 6מות וס לרמו ילסכ 5% סודק ומדקמ 697 טרסו ודסב 0וסיידוקלכ
 תת ימדקמ 6 6רטוד דעו + 6תתל יטלקמ לרסוד (כמוכ ותמו6 *רמסו סז 56 סז
 סו 6רקווכויסו ןורתמ 6)ו 5קס ןימלע תלקמ סמודקד ןיגכ סטודק ירמי 65 ןמוק
 "תוסודק תלת וסוינכקל ןומוס ןומע תת * תלת 60 רמלנ "ןירת סט סז 50 ד ספ
 * ו מיקו 6 96 ןונמו קוס וכס רזעל ר6 " תתל סטודק ןומטכד טרמוד סקכס כבכו
 סתווסו 'תטדקתסו 6רק י6ס ןומ תת טרמיל ורכמת( וטודק תלק (סד ויקוסות)
 60 1! יכס םודקיכ *ןורת סיטודק סתייסו דס בתמדקתסו * וו יכל שוקק יכ יפודק
 רתכמ ס) תלטכר דע סחמורמ תרכד ס לד רבע תוסו ס"'טודק תלת כס" סת
 תקכסה רתס) כות +ךדוכ וסוסד 6חומוכל ורכדת 03096 'ךליכ סל ווטו ךפתכ
 .דע ןיקפכ (6כרב לכר וכיטמ וכרב וס וכרכ -ןונוס טכרככ וסב ןכוול ןונמכ רע
 ןוטפו דומ סכרכ סוססכ ןיימ וסינס וגמו ךיטמתסד וכיטמוטינפכ סכרכ ןודכעתיר
 :סוסס גגמ ריסכד 6רסכ וכיפמ ס סוס סמ וכוסמ פוס " ןוכוז סומכל ןוסיגס ןיכוכ ןוגמ
 6וורמ יבכ ןוכוסד וסנפ וכ סלמ3 וס "תקל 6לוע ךסמתלד רסנד סליל
 סכסמספ ןוכירב ןכ6ד ןיבכויוכרכ ירח6 6תתנ יכתוד ןכס'וו כרב" רטתס סררסכ
 סזח6 קדככוכ6 דזד רמס 6ד לעויופכס ססזמ 6 סכלמ יכב) כועוכ סכו ת6360 נט
 * ת6 ו6ס ןמור לפ 6כסמ סנו תחוכרכ 6תמנד 6תוריפכגכו יודו קדככ ךוכפ
 6כרכל רוספכגכו 6חכסלו 6תולב רמימל ן3 קוס סכלע 6100 ןכסמ ןבסד ןווכו
 ,,רכ) ךרכיו סידקו יסו תוסס סוטיר לע ךישמ סו סותונכ סכ רכ ולנו 0 דע םכ רכל
 "ךכ ןינכו : ת6ו60ד רתסכ סוטור לע סמכ ףכ רכ טוס ךוסמל (6ַס 6תומדקכ םכ
 וכ6מד כפדו ודו סקוכו סוס 0 'פסותל תס ןכו ילו תסוכרכ בותכ סלע יכ655
 כרק 8 טכרכד סרוכג ודו ןו) יטכת 6)ו ןוסנמ רכדת ןוכול ןיכט ךניד (כרק

 סמורכ



 אצק קלב
 רוע 'ר רמס יורכד לוקכ פוט ורכר יטוע כ ירוכג וסמ "016 סכרפו 6פמורכ
 וסיס תפס טכסת ךליד ףעורדד (נומד סעדו 60 קומו לנסס רמ6 * תורמ6 (ש

 עלקב 6דכ רוק * 6ככ6 רתכ 6ככ6 6טרוקכ ס6ק)65 656 כתמסב 65 סכרע |
 6יסס חתפ |'9כ6 יכרודקו = רזענ6וכר ולס" 67 רתכ (ד ןנוסככ ןכ(כו |

 ןילמ "וגו תרחרהמ ומ ומוסר %6"'ובו סנטנרו קומכ סוסכו וכ סרוק רמסנ סמו
 ומיסרד וסופד ונמ סמופר יכגל 6ינס ומומב וג 67 9תעטכ לכ0* סוקקוס 6ס ן6
 וריפו 650 סכמ 0 ק6יופת6 סר ךע ינם וריעזכ סמרג תרועז  לכסומל לכו לד
 תרמ6 יסיסו * סנוד ןוורשמו ןונופ לכמ תסוסכתס ןודכ \רס:06מו 6דמ 6דוקנד
 רתס ו תולו יב6 סרוחפ דו * ןונת6 ר6סכ סינוגכ ורווק ד 6כ תולד וכ6 סרוחמ
 סמל ועורוכ' ובלורונט ס9 תולד 'ז 6ד ןכוכת רד ילס6כ * ספדב'וקת ןוכנ 5
 ןופוקת ןורכב ןורכע סמ 6רועו דוקכ ֶס0ד לכ יכ תחת 63 -וכופרת 56 כבכו'\ ד
 ומיפר ונמ 'תמכ ומיפרכ 6יסיתמיפרד עריו סלוענר נופר עמס סלוסר סולוד סנופ
 63 ירכג ןומו6ד ןיג6סו ןולק וגמ ןידכנ - )כ סליד ורופסו ףמקויד תסיופתס 6) רע
 ישו ןיקסוכו ןופירכו ןוכזככ ססככ ןכת סעכב סינכוס וגמ סמופר סדוה ןקיפכ סוד
 ריעו ריעז תרעתסד דע סל קוטכמו סכבל בירק לנכ ורופסו כקווד (לכ סל כטסו כבל
 (סכקוולכ ססכוקתכ דוכעת לו תסימכת ס סער ןניפרד סודסכו "ןומסוכו פור ונמ
 ןוסנד תרוכבו'פקופד סליד וריפסו סכזווודל פכ ורוכב דו מדקנקכ ס לוד ורופסכ
 ןוררסמנ סי ןימקתמו יסדו ותוס ישוע *ורכר ופוע פכ ירוכב ביקכ'דצו * ד ומורב
 ךופס %סכקוידכ תדוכעתלו תכקתסד ןויכ ס69ס)ו ן6כמו "סעד ףכקוודל סיכ

 ווק יסוויו תרטס וסו5ד סע עוקס) ןימווס ונוס רחש לכו ןוכו6 ןודכ ןומדקלמכ =
 6ררכ ןיכייסר ממזכ 623 סר (סווגכ וסדו ורבד וחנע סוס סדג נופ וב סכלמכ
 ורוכנ |פתס דכ רכ 6סכקוור לכמ תסוזפת 5 ד רע סמרבתריעזסו 6יסכת0 וסו6
 6סכקוידכ 'דוכעתלו רועז רועז תריסכ6ו -רבד ופסל סופוע לוכוככ טוטק וכו פכ
 56קזפי 60036 רועלס יכר רמס סוקמכו סוירכת וקס >ןומרקלקכ סנוד וריפסב
 (קוכו לנס 6 ועד 5מכ סוקמכו רזפל ב סילטכ "טלעכ ונס סוגת ד מ סובב
 תוכרכ סוכ ןיטידק ןות6 ססכ רמ6 *6כרבל תוסו ךכו ךירכ 6 ורמ0 "ךרפ 6
 .רכ עכומ רמו | חתפ = ' פכרכל'') ןותעכמ נד ןובכ סיד (עו6מ וכל ןיכוזא
 לכ ןכומת לכ0  *ועמסמכ (תורו6ב 0רקופס *רוכטמ לרנ תוכרכו 065 וסומקו
 :6רפמ סכתו סול ןיכרכמ יומכ 16 סותת6 עדי 63 יס" ןוומס תכרכב בווס טכרכ
 וס 61 סמ ןוכרכוד ווככלו סיתת6נ ךירמנוד דע סכרכל עדו 637 0רכ1 וסל
 סכקל ףכרכל סומ עבמד ן5מ\ "6כרכל (יסכ סו בסומ) ו סורכל סככתל ךורטכס עדו
 רח 065 6סל סימול וסוכקו 16 סו) ועכמ וסכקו \ -ספפ וסוכקי תונמכ ךכסתי 60
 וסוכקו (םידק ס93 כיתכ 069 056 061 וסוכקוו6מ ץמסו 003 סס)ו לכ נס
 ול וכס ומ%5 כונס 6דיפו 6רכ 606  *ספקל סכרכנמ רכ שוסס) עכמה םכ רב וס
 ןיפמ וסיימק .סכנו)מד (ופר ןו-כובוקסד <תוככ כסוד 6סודק 6כלמ ךרכלו 6סכ
 50 סמוקות לע 6רק רפות6 6ד סרוקו - ךרכ6 06 ךכ ןינכו .>ןנ) ףכיכזו ןיפיסת |

 קרוטד | יפ ןיבקו 39רסל



 קלב

 6לכ ס6) וסוכקו רמתד סמכ רב עכמ6ד |60 065 וסוכקו רכ עכומ "סיב ןכורטל
 יוטה ןומרפו 065 ןוטרפי וטנכי 6כס 616 *  סמס תל תוטרטוס סמ ןכ כקינ
 6ככל ו ס5ק) כרכל סורכ ךכפוד םכ רכ 6וססנרוכטמ ם6ר) סכרכו * 6פודק 5
 ערתוכ וכ סמ סמו ומס סמ לוענד סזרכ כיתכ סמר (זרו 6תורוסידוקפב סי
 .56רפי 6סו (רסוירככ וככ ומס ותכר לרטוי וכ סט * מט תוסככ וי חעודו סט וסט
 יכסו = סת 6 וככ 36 רט סל רמסו סכתסמ וסוסו ןוונת סיכ 6תונמוסמד ןחתפמ לב
 ס3כל ודוספו ורע לו [סכרב סמכב סיכ וכורכו סול ורטע6 506) 626 6סר יסדו סנס
 -* סו) ןופלפו לכד 6)כ לע סול כסי כט לוכו ככ "בכ לסכ דו וקטכ+ רכ וסטכ
 ומסר יכוד ןפמ (סכודל סכודנ וכזד ןסמ" ומסרר (סידב סול ורטע6ד ןיבכ *ףכ0'ןפ
 ןפכרכ עכמר ן6מו * ןרטעתמו ןיקלס רבופסל 6תתו 0לפלד ןפכרב לכ *ופסרפ.
 ןסמ :רוכטמ ש6ר3 סכרבו -פממ 005 *6שילק סכנמ ופק ינפטס ןוטרפו רכ 6
 "נרוכתכ יפכתסו 6רפס רטס רכתס סול ךורטכ6ד [60ל סכרכד 9סכ ןומזפ)ךרכמד
 סנתסמ וסיסד ספכ = רוכטע טפר סכרכו כיתכד נס דוסמודק רטס קלתססו
 םוססו סעעלמ ןסכרכ סילע ךיטמ סכק וכס רכתסד לרח6 רטפל דוכעו סכקל
 (סכ טיל וכסו *  ךירככווכס סוירכפ ס090לו [6כמ * סימור לע לורס סכרכורקסד
 6יורכמ ודס 6)רועל6 'רל נוסד 6מוומ 6סד סודחכ גוסוסלכ 6וירכסו *ךורכ
 6קוכו סוסס 6 + 6כלד וערב סודחכ סונ וכורכוומודקס * ןמת וכתור מוג שוססכ
 ךנוס לו רעס| = חתפ <> ןכוכת וכסו תורו ינמ ונמ 056 9טרפתסנ ןכל תג
 סמכ 6תעמ (וססכ 06006* סניעכ 0קעט ףוקז "רנו ןש דוזיעב סמו: ססובפפ
 "ורד ופוקזכ תז 0תמסו 6תונגכ סתמס רע תסיפכתל סלכ יס תוס ורופמו וס
 ערו 05 כס דע "סמו ססיכפ) ךלוס* סנוע) עט ףוקז פדוכ סודקכ 6ססו)כסכ
 :ןמת תוס יִסו6 656 -יסדוכקוסכס 9תעט 6סד 620 וסיוע סו6 )כ 0
 ססרכ וכמו טכק סמ ומוסד סוס תיכד סיר6מ לע 6כס וסוימק ליז 67 80 לכ
 ןלינכןומוונכר סומו == סננ| סמנו יתורב 6 00 כיתכו *ודסמ'וו סוכו סמוו ביתכד
 ךנוס ךכ ןיגכו "סמנו ירקס 67 !עו "וסדוןימוו לכ רססוסו6 ןומנו רססר סזוו סוכ
 ₪6 דומעכ סנוננכותכר סונולכ תנוססלכו סממוכ לוז סוס סוס .- סמוי ססימפל
 לככ וכיוקק 6סו 623 סמוי סווככת ןות6) . "סימ יזחקדכ דס לכ ס9כ ד סספ רו
 סות :6דכוע סול וקסו ןועממובר יכב)ות6 = ץומדקנמכ וסוכרכו וסוקסכ 6תעמ
 סופ) קולט סירוסכ קנס דכ קיקד ע6 * 6מפכ קונס 05520 סוס תוסו סמכרמס
 רמסו | ןתתפ | 'ווס סממ 6ד סרוסנ 6בימס סס ותו" עקתמ6ו סככ דומו :ףתעמ
 י"תורוסב רוכג 'ץר כ רוכבוסיס טכרכ דכ : ךרוכי ירסו רנד וערז סיסי ץרכ רוכנ
 סורסו רוד ןודכ ונס וכוטמ סוכ ךממתסו ורוסכ קינס יסדו ץרסכ רוכב 'סרוכיכ רוכב
 רתכנ ןיויקו ןופנע ןולמורמסד וקוכו ןכימח 6סו 6כ6יבר רמס -כיתכ ךרכי \ ךרכז
 ןוס)ד סמוכ 63 6תעס סופל ןורת וס 6ךח סלמ רטט 6קמו 30 -6מ)עד ןופיר
 סועווק לע 5פיוק סילוד 6רוסכד סד לכ6* !רשומ 6תורו65ליפל יכזוד סדכ םטכוממ |
 7 5% 6005 סינוד סותכוסות סכק 6סד ותו *וכס ול סולט 6תערב "

 סכז



 בצק קלב
 תר6מכס'דוסו תיב תטונפ ספסונ וכב כותכ ןותסר'ו!קודנ ןותס ןיסכז * סיקנומ ססכז
 םרפ וסיסו מלעמ קנתססד ווב( ןוגכ סטמנ סרט ." סנעקל ורפ ספעו סטמ) סרט
 6סרפ 6כוט סמכ "ססלע ףתביתמב סנעמל ורפ סטעו = סעוקרד סתכותמב *סוטקל
 סנס 63 סיכ 60ר0) טיתכוסותו לוסוס סלק) לגרטקמ טס כד ןפ9 יס - כו
 :סוס ןכוסוע רעכ ומחת 65 סוקסד (וער 60026 "סיכ ס6טלס ,וכווד סמ
 6כס לגו סורבקמ סנו סע סכס גו רועכ ןכ סענכ 50 סיכ למ חלשוו

 :רופכד ןומסוק יטרחד ןיגרד כ ככקלןיכות וכמתו ןורטע תו |
 דימ סול רד סולק 6 סולסכ 6רכמת נו סענככ סיכ 05505 ועכ ןסמ 6לכתססל תו"ג
 סוס 35045 סכ) סתעו סורכממ נו טע סכס רמ6 ד (מוריפכ ןיפמ וכב) ותווד רע
 6% *וננמ סו) עדו6ל רתכל\סיכ 0רסוטלו 6םייפלו ףתומדקכ סודסב 0רכחת0ל סל
 ןיפכ רודת סריקת סעבד פסר סוטסד טיתוער לכ עדו ףסד סכסמ וסוויכ מס
 ןימרח דיכעו ןימסק ספק קלכ 'ןומוכ דוכע דכ 096 6תבופית סי תול\ ןיכרכר
 דיו יומפקכ ססקו ונפרקכ טרפו ןורוקיו ןוסנע ספמד ןיברד עדינ * 6רפכ ןיקתלנ
 סחס " סרותפ רועב ןכ סענכ50 סוכקנמ חלטוו דימ וסוילכקנ ונס סעלכד ןינרדד
 סיכרועס "תכד ןינכ וכס ירק 500 'ךלנק) סירטכ סר רותפמ סלכ 'סוט טרת6ד
 ןוכדסמ ןומוכ ןירטסר וסדו סוס וכסד לוונכ ןזמת 0רדסתמ סוס רותפו * לס דב)
 ןיסככתממ) סרותפ וטקל ןירטקמו ימרס ןודכעו 6י:'תממכו סלכיקכ 6רותפ וסוומק
 6וסס לע ןומסוקו ןוטרמ לכו ןסעכ ןוכוחד סמ ןומ ןועדוסו ןוכטסמ ןומור לכ ןמת
 סירסנ סרטכ ןירוק וכסד סרותפ ףוסס רתסד מט ירק ךכ ןיגכו > ווס פַרותַמ
 ןמנטס לע תתכוביתכו * לגו סיטס ונע ןקלס תיסעו רמלו תת + 6רותפ ןסלסכ
 * תל סלופמ טוד חור סכטמס) סימקד סמדוק וכ ןוכו6 ככ "נו סיכפ סל
 ורק67 ףמסכו ןק)ט רדסמ סוס) " 6086 לרטספ יכס רלסמ סוס טעלכד עשר לס
 * חב יככ רתב ףוקכ סמודקרתכ 036 רטס גיז  וכסד רמתסד סמכ 50ובמ סל
 60 *וסוטע רככ רסס ת6 ךלמסורקס כיס סד6ס סמ יכ רולו ווב כלל סמלו
 ר6 סוד6 סדממ ךדענכ רועטמ .ךתאצב וו :כותכ וזס 6ת -סד סרק רקטת(
 לו וסע וככל וספ ןומוו 6\3 90רטו) תוכו6 כסימ3 סכק סעכד 6תעטכ וגו סמער
 603 סעמסו ככל ל\6סנכקנ ועכ לו = * ומ רועסמ רוו 6כ כוס רו פד וסונכ
 ןכוכת יכס3סרטונ ןולרדטסועכ ס)ד ןווכ ןר6פ רסמ עופוס ביתכד ."סנכקנועב
 מו סתורוסד ןוקויד קדקדמ פכ רכ דכ סחטח תיל ןכוכת לסו 59005 תיל תפס
 רועס) 6תס דכ טבק לחסל תוסו סכמית6 65 סרק 60 "ומ 0רסכ05יותללם

 6מות יס 'יפגתס ןוסנד ססוככ ןסמל ןרפפל 316 דכו -:לגתס ןוסלד ספיככ
 רמתס 60ו = ממד ועו וסיודוס)כ 2סרסו רכ ןומלענ ד ןסכסס ) וסנכל ונגתסד
 רועסמ וסמ ןרספ רס) עופוס וג ריעטפ פרוו סכ ימוסמ וו רמימ) רק ועבמ יכסד
 לו כעס לו מלוס סו * 0לכתס נו עדכמכ תוס 05כ * ןרספ רסמ סמו ול
 רמת 6ד תל 60 מ ימדקלמכ סלל לו(יטו תי ןועמס יכר 6ת6 דכ 'נפדו
 שזו = וסוונע לגקסו סכ יכסמו "ןכעס כעכ ךי56 6כ יככס סכט לכ סכיכיסמ ור

 רש 8 א .7 .ספ |
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 ףוסופ) טרסיפ ול רסכסופסמ סנכק) ןסעכ (לד רועט ככ ורמסל סממ וכ ריפטק
 < רקד סמ ןר6פ רסמ 56רטול רסכסו עופוס יכס וס * 6ינס וביכח) סרוסס וסוונע
 " תוסו (קדכ ריתו ורוסכו וכוכס לסרטו ופיסוס יססמ סנכקנ ועב 607 ןר(פ וככ
 * ךדי לע סנמ ולגתסו וסוס סלע 6זר חת וסוולע ינגתס ן6מד סדו לע תלמד סמו
 6 שמס סעורד יכגנ 6סמדכ 9מיתס סכלמד 6םודק ססנע 6זרמ תקפכ סתירוס

 סככללו סררב5 5 ךורטנ6 רמס * ןמתוכרתמ ווסד 6מיכ מד סעורד סוססכ סכ
 6כסמ ףררכל ךורטכ6 לכס 6)כ סיגפוד 6מיכ מד סוס ךיפמי 03 6 " ד סעורד
 רמס .*ונוד סתורוס ועבת סונ רמסוסומק 6תסו 5005 רק דכע סח * ומיבפ לכ
 6תורוס ופרמס * ךורטנ6ל רתסנ ספק גולד + חנרת 050506 *סכ כיתכ סמ
 סורסמ רמס סימק ןנסתסו בות6 = "67 ףתורוס סנועב סל סי ךנודנ סוס ךלוד 6ד
 = נטוש .ספוטק לע ולוד ומט)מ טד רכעת(ינוד וכט)מלכ 5 סכסי ת5 ו6 קלעד
 סור6מ .* 6מלעמ 5טכתס 0!כ 'ס6 "סידסמד סכככ לפ ולוד וכטלסו ןוסו 63 ןיכרקו
 יוככ יזע טס ךמק :קיכ+63כ6- סכ ול סכסמ סו +קנוק 6סו סו ךתור\6גומ ספנעד
 .ומנ רועסמ סרזו סוס 6דווסוונע רטט רוט 0סד ביסס סוסו :יוחת6ןונ כקציד
 : ד ןומכקו כקעידווככ ו6וסדו 3550 רמס *5רטוכ ןו 6רוסכ קפכ שמ ריעממל
 ךנו 6רכוכ תכס סו רמסוןימקז סונכות6 * ןוקלע) ןוסלסו לו 5מ3עמ ןורכעתו
 לוס סוכ 06 "ותודופ סכ0ו סול ןכדז6 סו ונוד סתוריככ סו 00 סול רט :וזחת6
 ךכו לופוס סונ רפי תוסו רמ6 * 6לככ סכמ רכעתס 6קלופ סכ ךל יוסו) תיעכ (5)
 סורסמ סו רמ6 = :רמ6 תסד סקעודיומכ סל ןונכקוד דוכעס ךי6 6פוע י) כס
 ןומכקו 6דכו וסוונע בסו פימס ופופד ורוסכמ לכוסס נוט ןו5 6לחמ) ךירט56 מנעד
 ןומ כסומל סול כסוו סינע סופסד וריסכ סוממ וטוטפס סתומרסכ (סו יליד 6סו 5
 6סכו בותכד ל6קש 07 *פממ רועממ *ומל ריעממ רז ביתכד סוס סדס לסרשיל
 90906 (עורדמ ססוב 6מד רכפסו סד רעיכד ןויכ = *56רםול וקל יוולפ רועסס
 שמוב סמר .סוקכנךורטנס ומכוכס רמס וכס ףו6 סיכ 6מפ ףכופי 6עורדל רסס
 סכ בותכ סמ סול רט = ינוד 6תורוס תפ ופכת סול רמ6ס בסרל פרק * 67 סעורל
 לכ רכעת(ד סיב ףתורוסכק סוג ןיסספ 67 (תוריי6 יונ <6כת ₪ רמסוסיכ גיל
 כיתכו "רבו וכר) ורפ בותכד סמוומוכד 6תכרב סכנוטכ יד 0תכרב 6סד וכטנט
 ןירת מנעד סור6וו סו) רמ0 סירסמ ותק סככסתסנ ור6ס *  סד6 6רפ סיסי סוסו
 תכסד ףמלוכי 05 סו) - יוזמת ןונו ן כס קפניר יוככ 6ס ססרכ6מ סנןפכ ןימכ
 סונוד סטו ילוד 6תורוכב קפלעד סּורסמ רמסו סככתת6לירסמ * ווחתס ו סרכוב
 ןרספ רסמ עופוס כיתבד רכעךכו ןו3 בסו לוט 07 לע סכתורו 000 ףרוסכיססנ
 = .טוטפסדוריסכ סוססכ לטכ 050 *עופוס בותכ כסלכו סרזו כותכ *6קסכ סכס יסומ
 רמ6ו כותכר סוס 5דס י תו6ו סקרכ 93טקלו (כידכ 63טק5 סנוטקו ברח 36 וסכ
 ןסמכ רועו כסר סוכמ סיז פסד סתכרכ סוססכ לטכו ךלוד סוס 637 גע6 ךתוסנ כרמ
 60 ןרפפרסמ עיפוס ךכ ןינכו "סיכרו סורפרבעמנ ןוס)ד סתכרכמ רופו עפו(ד
 וס ירקו 6ת6  *ןומטלם ןוכרכר ןוכו 5סרםימ ןו6 ןכת לטכד ןווכ * פרזו כותכ

 תוככר |



 בצק | :קמ

 = םסומ) ןכתמ לטנו !וכק וסנכמו כס ףול סל וכותלו ןימע רסס !ע ןכממד טל וככר
 = -6עב ."סורכל סו) רטנוויקד 6מסמ 6ו9מ כמ דקסו) סוסד 0יס6) 30" רפול ןול
 : ןימוב ןידכע רמ6 = סוכה סוס 6יס6ויפל 0שסמ ןוטוננפ 0נסס סוכל סול כס5

 * סו 6נטקל ןועביו וסומועב סוכי שד 6זכובכ ורב בסי כס ןועדכו יס ותובכ תיס
 ןותס ןומ רמס וודבעל 6רק (כמד 6קתפסיוטו 6תומד 6מסמ רועו לטכ דכע סח < <

 - פרס 5לדפ סעטמנ ולטָכ פוס ופמומקב רטט * מס 6וסס) ןועכת ומדק ןכמוסמ
 \ 6ככוכרל תרוכ ןכסו תומו19סכ סורכל ריס עס י6ס +6 וסויכלכ ורמ6 מיקל עב
 . סכקכט ךמק סככמלופד סרב 6סו ךרכנ 096 יזקת6 65 לד מס (כרמ סילק מס

 ..םיסו קל עדו = סוכפ סוס וס סכק ךכ * ד קס קוד דקו סי כס ךמ
 ןמ ןופטקנ סנט סרסוכ ןו/ןופדר וס 6מוו לככ ןו) פדוס 65 דע36רטימ סתורוש
 .םסומל ססמ ןו) ליכק וסלכו סל ןולכקוד ןיבכ ןזכזבכו ןכתמ סול ובסי ןוכיסו ד דכַמ
 6לכ 6תירוס 36רש ותרי ךכ ןוגכו * וגו כס תיכס סורמ3 תולט דסס 50רםיל וסל
 סוד חת * סונעומלפלו סלעל סימס ךורב לוס ךורכ *לנכ 6גורטק 6נכו סרוערפ
 .6רח 'רטב סו סתומ וסיולע טונס סוס 0 ככ 5טכד ןוס ןזכוככ 36 3סרסו ימכל
 < .וסנכמ ןכתמו ןוכזככ וליכקד 030 לככ 6רוערע 6)כ 6תורופ ונטכ יד ןוכ וד 3
 סמ =סד6כ תוכתמ ןונו6 = *סודע תס %סרסו ככ ונננתיו בותכ סמ וחד ןווכ
 כיקכ סמ וטחו ופסוס "וגו יכמ תוכס סור תוגע בותכר ובס סוסס ןוסכמ רסתפס
 ריד כמז ככ דכעו ' ובס וכממ ביו לסרסוכ בפלוו כיתכו 'ררפ ך)ס וכעככס עמסוו
 ותד כמונו וכ ןוופכת סו וסיוכגל ררסתו לכו ןזכוככ ןוכו6 לומסכר ןוסוכ6כ ןיכת
 וסוור6 +ךלמ 6פול ס53ס)ו ןלכמ "וגו ךתוכט ת6 ךיר6 ס כטו בותכד רדסתו )כ

 ריעטמ כת סכקר 9תעטכ יסמער ץר6 סוד סלממ ךרענכ רשסמ ךתאצב
 "כדס6 תסעכד ןיגכ ספער טק * וגוספער ץר6:תירו6וליכק ד

 רדס6 163 ם6ו כטומ סתירוס :סרטוומכ ןולכקויס 0מנעב סכק ומת וכסד וסבו וסתפ
 6תורופ ןומכקוד סוממע לכ סכק ןונופ 607 6ער6 6מחד ןויכ * וסכנוסתל 6מנט
 35רמיד 6פר6 תכיטק:וסוידוקלכ ללרמו סור טס 6) סומו לכמה נוכק 051
 יטטקסו סרו עקטכו ססעכ ורמסד ןוכ *סמער ץר6כגכו וסיותווכ ןומכסו 6
 :יימע לכ ןילחר 6) סטעכ גרס 5(רםוד ןיגכ פקו * סטקטו פבלו 6תימדקכ סרו
 לכדחו * רגכ טמי6מנער ןוטרחו ןימסס 3כמ 6ל) רבעתב מ:עד מרס לכ ןולכוד
 סלמלפ) ןוטבו ד ןומסקו ןימרפ ןוכיז לכ וסיומק רבת סורכמע סלק ןומ קיפ6
 כועכ ןכ ספלכ 56 סוכ סמ תנטיודימ * 67 עדי סוס ככ 6תסד סתעמ (יססו וסייע
 טיע טתמ ועבונ 6רותפ ןיקתסד 0%י סרותפ 6כס סע לנו רסכסלע רעש סרותס
 על סנס וכס :07) * רקכס לע 6מ 'סול ועבמ ןירסכס לע * רסכס ע רס6 ידוכעו סט
 'יפרכ ישו רכ ימקועל ווסווס כס רו רוע6 יבר = 'רודת סמווק 6רסכ ד
 < ממ6 -וכתו סתורוסכועלמנ ונול תובופכ ומק" רועלס'רד יוקס סוכוק) ןכ ןועקש
 ןוותד סווקירנכ סעטע תמ60 ןרער 6תכבב 0ע סכקד (כדע סוס 6תמס רזעל6יכר
 יס ו 67 סת כסוכררק0 | "וסכ עטעתסו ךוסו וס יסק ד עוסעס

 ריקמ



 קלב

 וקסכ [כד תוידקל ןוכרבר ןוכומס ווס סוכקורד וכו יל רמ6 עורו )ד יכבל לרופפ
 ןכקמ ווס סמו 6מ\ע ו9סכ ומייק סמ לע עדכמ) סרתכס ופדר 0)\ וטרי )ד ףןגלע
 6ור סרק וס ' לגו תיסע וכ ךולמור ל סתס יד6  תתפ | .0קנע 0וססכ
 : עודו )ד 6מותס סלע סדוקכד 6תורוט ססמע זר * ודלק לוןסול "תוכמ סוד
 עודו 6)ו סותססו 6083 6וייקד (תורוט וסולנ סקד סעתל לוק סור יד6 6
 עיוקד 6תורוט 6ד סתס = * זיכגו רימט) סותסוסי(ד ןוגכ סוגע כותסד ןסמ תו
 יד5 וכלמ ותרכד לע טלועל ןסכ סת6 לכ "ס)ועל ןסכ סוסו סיכ 6כת6לו 00
 * סכומוכ 650 סעויק 0 רכד וסט ןיגכ כד לע סמיוקד וסו6 ד סלע ןסכ 6
 סוכ רטקת(ד ןיגכ יתרכד רמסד י6מ) סימס ךכ קדכ וכנמ "רוסו ןסש רכד 6וססנ
 6ד סת6 כגכו = *יתרבד (ד עו :ןיות6 רכד 6וססמ סינוד חכם ןולמ לכו דולב
 * (לסכ סלכ ךימור 6 סת6 דח לכ ירקסד ןוכול יתכוד תלקכ (כמוקוס סו *ןסכ
 6רוסכ ףטכלתסל סמוכל) סיוסכ 935 תוסע יכ = יעודי 6סו תנסי 6קלכ ךמט סדוש
 וסמו = >%50 תיטע וכ "0נפ תוטעוכ סל * סרק (רוסכר סווסככ 6קיתע (ןוקמ
 תומר ןירטס גת וסופ 6507 סכקווד 26 = *סכוכ 650* תוכ ףלס ןכיכת יס "6
 לו ןסכמ דח ןיטורד ןורת תו %557 (נקוירכד ןובכ טפמלק סד57 ס0!ע זרד
 לקס סככטומכ 550 כנכה סדוקול 6וב וסיקו < 6:9 זר כו סתיעכמ סב סכונ) ןסכמפ
 6גרד דק סוס 0:פ 0פ תוזעיכ וכסרוה6 לכס סכננעס כרנ 652 חיטע וכ וכווסו
 קוקרמ תונע * ספ וסו0ו טוע ועלו 5 ביתכ 7 וס:6 סו סמ כק ת0לכ ןוכיסמ
 9כ6 .* 6נכטומ וכממל סתס סכסו סולט רס דע וכ ' ץטו: 35 0תימדקכ יס (כק
 ןור קס ןוכוס -סות6 ןמתמ סוכבד סטיע נכד תוכרע ודב ירת וסכיב+סי קוחרמ תו:ע
 ךוסו סו) ליטק [6מ 6כווק סעלכ רועלס ר רק * ןירת ןומוססנומ6 *  קותרע תונע
 .ברפכוגרס :סוקסרועכ ןכ סעלכ תו ביתכד סוס 6רק פנו ר רמ6 :ניטל6
 ןיפיקת סכווה סענכר יממ לכ רוע ןופמס ר רמ6 י סנערו ד לכ רועל6 'ררמ6
 טק 63 36רסיכ ורשה * סממכ 3רסוכ דוע שוככ סל פו 0יירכק סומקו6 6סנ ןומי6
 קעכמב ףיקת כלו סודיב סוס ד לכ 6 סמ כמוס סו *סעלכ וכמו סק ס6כ 6
 ךסוס = > +6 סכל רןועס סכ סרפוכנסו בותכד ףוקת (נופכ סימרג קבסוד רכב
 * ןומו6 ןיממוס תלת רמס כס סכלמ סמלםד 0תוכקד פרפסכ 036 ' ₪ ינטק) וניכא
 ר60) ערכס %דו יחופסיסו!כ ערו לכד ןמים ' ממ תוטסל ןמוס -ןוקרו סרכעל ןעומ
 16 = -ךיפ רו 95 06%יפ נורו כנסו ביתכ סו ' סוכ תוס )כ תוריטע לככ סטוט
 697 -(תורגסב סללמ) ךמופ חקפס ךל עדותתט6ד ן6מ ינס 65 6 039 יכס
 ספ תינח * תכפ 90 ןועדכוו ךפמ ןוקכמו ךמופד וזמיתפ ןידכו * םתירוטכ טומק ונש
 יוס ן6מ 6סכ וככל עדוס סיעופ התפסד 6כמוכ 600מכ רכס ןועדוותמוד 6סנעכ
 - ק!תמ6ו כונב 6ק 6תעדד וכימג דכעו *סנככ סורג חכממ וקוכמ סענבד עטר סוס
 = כמססוס ןוכ6כמ ןולק ןוכוס לכ רמסד סו ןיכרכרדובע סוס ןוריעו ןוממכ * וננמכ
 יונמכ קלתססו סיתב קרסכ סימרג חכטעו רמ6 סוס עטר סוסס 0 רתס טוסקו
 עדווולסורמס עשוט ביתכר סע ופוככבכ לע קלתססה ביש עןיט סוסד 6 גכל

 תעד



 רק קלב
 (ענעכ תילד בוטס לד ןי5ס ןולמ סימופמ עמם סוסל 6נעב רכב 0 *ןגלע תפר
 עדווו . *סוסיכס ל6ירמס עמוס ס6כ "סוסוכסו סוס טוטקו סיכוגכ 0כמוסע ס6וככ
 = ס9מ6 ורמ6 פמוט * קכדת6ד ןיגרד לע רמ6 סוס עטר לוססו * סוס וכס ןוינע תעד
 .כרד סות 360 6סד כיתכ 09500 56 ירמס עמופ רטסוכסו ס6)ע וקילפכ וסל
 6רועו סמ *36ורמ6 עמוס *רס0 קל סוחתמת 63 יכ * סו ר6 30 30 סקס 6
 וכססמה ןיגרל לכ לע >ןוינע תעל .עדוונ* ספנעו כר וסיסד ערי 63 ן6מב ימדו סיס
 וסגכד לכותס כר ףןססו = * ןומי6 דק ןועבר6 * רעסו 6מיד כרס וגסכמד ןומ'6
 עדו סוסד רמו עטר 6וסס קכדתע סוס 6דכ | *וסלכ לע ןוופע וסי6ונדו לע נסבל
 ותעדב ונסכמ סנד יכס עמש ןףמ - 6כר 0 יגסכמ וסלכ לע ןאלע וסוסד 6נרד ןוינע תעד
 רמסו *סותס קרפכ סימרג סכממ עטר 6וסס 656 0מנעב סוכונכ סוס 57 מו
 , סימס סד עמה ן6מ = *סזחו ידססוקמ רסס * סמלע וככד 0תעד בוכגו טוטק ומ
 /.גוסל ןופנע ןומו6מ 6דס 6פבע 67 ודס סזפמ 6מלעכ 6רק6 ועק 097 סע יעח סוסד
 ןיקככד (פכע סוחמ 35 סול לופו םלכ סופמ ןורקסו ליעל וסנעת6ו ידטמ ןוקסכ
 ידט סזחמ וסיס) סוכוע יולגנ לפמ ןוכוסל לאזעו אזוע = סוחמ סוסס ן6מנ - מתל
 םיתכ 60 ןידמכ מות ו *תעמ סוססכ סעלכ סוס ]0 = סימיע לגו לפוכ למח סוסד
 6מחל ןווכ עטר וסס 056 "ןודמכ סוכסי ןסמ סול לו6 6 :וקעל ךלוס יככס סתעו
 . םכעתסד דועכו * יורג6וסווממ ועכ סוסו ןפת ככעתס ינטוע לע 6% בכ רסומ ולפכד
 * סומע ינככ ןורתובינ6כ סרפ בפ וסר ןווכ * ןומתל 0נופ יככרברו ססככ 96 ןמת
 656 ודכע ןומוס ססד 'לגעד סדכועכ ותומ 0% ךיס עיתיס| *םורבמויו סונוי

 תסנסכ 6וססרוכ סעסןמ לופי\ תכד וס דו :6דנסוט כס <
 ןו6מר ןוכרתס ןיככטוס סמכ ורסו ד ירועו סכבסוח יעדו רוס 0 יכ) יפי
 סעלכד יומכ ןמו6 656 *  טיס ופ96 תס)טכ סכסנ ימממל 6רק עדי ןיברכרו ןיטנפ
 סוס מנעד ןימרח לכ עמר וסס 56 "שיש פלס תמגמכ ו'קפווסל סורבע) סוכ
 סמ 65 םחנפ = "קלעס6וססט וטכו וסכ ןיליגר ווסד יככד ןוטרס לטכו עדו
 רפס סנופ וככל סלק מר * סכועמ 6ריגסכ קפתסמ סוסו 6רונלכ סט 7ח םכ כ סוסד
 "םפט סוסד סול וע וסיס סעלב טד עמר 6וססד סירתכ6 תרפול עדוד ן6מ ת'6
 ןוגכ קתססו סרפו ןומרח לע טילטד וטטלפ לטכו סק ןדד 6טכטד סולכ | תילצ
 חרפ (וססכ ןירווט טמפ עקכו 6רוופכ רח 0ר6 דכע עמר 6וסס סונ חל
 סע עדו סוס 6)ד סרעטכ סוסו סו35 ןכתסס 6תעמ (יססכ | *(כועמ םכת0 ןידכ
 ךיווכ ךופס ןונוס לכ לע ןועבפד (וומיבקד סלוט רמסו ספכפ סלק סו 6מר י דוכעו
 * ססכפדז סימק וסוונרת ותזכוילגתס דומ סוכבל 59עו 6פרס סוס לגו עלו לימ
 %טכ סי 6רוכד סיוח סילוד ןיברדל ןוי'ע סוס 6דופס ךליו סוכ ביתכ עמר סוס חל
 ןיופכת6ו לטכ וסיילפ יטולטד ומטלטל ןונכ סי!ע טולפ סוססכ) סכקוכו רכד ןורת
 זמ ןד יסו ביתכד עמר (וסס דכעד 0 6וסס נע פרס: ע ןופיפס סוס 6ד) * סמק
 שוסל ארי ל סוס יכקע ךמוכס "סוכ 67 סר ינע ןופיפס * ןומויס 6ד -ךרד ינע
 %כ ת6רוד רןיעונ כותכר רודכ סיתרוכב (ינת סיסיבכו ןדמ ית סוסו דודל סודסכ

 ככרס



 קלב
 וסופו םירפסה 6פוטמ ירסכ וקימג ןועוד | קדוש = 67 רוקסוככור לפינ * בפרס
 ונס ןילכ סוקו ד לכו - ןיתע רססכ ןוכרקו ו /לבפמ וס ןומוו ןלד קעכטו ונס |

 956 רק ופסל סומקוסד געסו * 'ו תיוק ךתעושינ כיתכד 5סרטיד קרופ סכפש
 6וסס תקכד ןווכ * חכנפו שרק 6ת6 דעו .סוקקופד סמכו רמתסר סמכ ס)מד ורורכ
 סיפכ) )"ל - םידק 6מע לע תדבע ןיפיב ןונונלג סמכ עטר ל "תסב םקכפ וע עטר
 קוטת )ד ןוגכ סע טמודק סו:ע רכד63 +0 יופת6 סנד 5חסכ נו סוטנטקו ת
 תומיטפכ תופת רמסד ספ סיכ טייקתתו ןיטידק ןינרדד ןופזיכ לונכתתו סותקסכ
 ןוקת סוסד 6כרמ לטכר לעתימ 0 (תומימוו סמכ סיב דכע תעש ףיססכ סופו
 לוט סונודכ ססכפ 56 - * 6רטס +(6סע סופו "'6רטמ י6סע (יוסונע = ( קיקח <פ)
 6סרתסלו6ד ןפע 6רוטפ (וססדיוחר0 ךכד סינ לוכו! סמ טק ןידכ ומי .סולידכו
 6וססכ ןוכודב סינ יכווד| סעלכ תימוכסו נומכתפ סכו סיתויטכ קופת סכו תופי סכ
 ןימסוומ ןווופ סמכ ודובעתסו וכקרתס וסנכיומרבו = * ןומלעמ רכתס סנו גש
 נתכשא = > ןוווס ורדסת6 6רשכ ינכ6 וגסד ןותעלות ונופסו ןוירכ רם יסוכמ
 ןופיהת ןוטרמ דבעומנ ועכ סנסד ן6מ 3כר כל סלט סונ כסיד 0לץמ6ד (רפסכ
 גומרגמ ווסד ןוונח ןוכו6מ סכמו סעלכ ןות 'פסד רכט עדו 0 = * סוער ןימיתס
 סונוד (יפוגכ *ןיפ!ע ןופרמ ךוכעי סוכ סולד 6שור וטייממ דפ לוטקוס "עשר וסל
 ספ יכגנ תתס דכ 6כמ תכלמ = = דס\ דק לככב תו ןגטרס יכוז לת ןיכרס6 ןומר
 6 דימ "סענמ סטכ ןיטרח תלתד (יופד מרב תרמס - סמלמ) תיוספד ןינמ כושל
 תכורט5ס תוסו ד לע תליפמוסי6 = *ס9 דינס6ל רש ךלמס ן" ס:עכ לכד סיס
 ךכ סכלכ סל ןינמ ס) כותס סע = "וסוממ דק 65טכל תלוכו ל = * וינס ןומוכ
 יככ לכ ןופ וכו 6 ןיונחןומוס = *סככמ לכ ,ת0 ךיתס ס) דגי) כיתכד ס) ערוס
 6% * לגכו ןפמ סמית י6ו תחתור ערז תבכש וסיס יפקו 6דפ ורד סמק רכ מע
 6ונק 6וססד 0מסל סל קיפ6 תכו(ותב שס רכ קופס ערז תככמ סוססד (תעסכ
 6וככ סוססו דח 6שוכלכ דו סימ ולטכ וסותרב קיפכ לכ = *?תכו(ותד 6תשדמ
 לכב ו6) (תוכר 6נונכרת םופתל ספכ סל ןספתו סושיר (ופכ דימ יוס וכבפ ןוסרז
 'קיעכ טס רכ ךירטכס 056סכו' סוכ ןימכו 0 וסויכמ דחכ ןופגו סמ'עד ןיכרק מסמל
 "כבל ןויפכת 6וסלכ 6סל וסיוכמ רתתס6כ ךירטכס 69 690 סנט 6 פכר ק מסע
 לכפ סבק וכ רועל5 00303 ןפכמ - 6סכ תכו('ת\ סככלב ןוממ ןומוסוקכרת ןודכ
 (יירבחר ןוגכ 326 ס6)גל וכורט:0 6 ןומיפס ןיור\ סכוופ סןססכ רכעד סמ
 סמלעכ ןומי6 ןומיתס ןוסומכ סקכ 6סד וכנ 6בולג לעד ו ןועלכי כס
 סמו ן6רק סיל ימדד 'עוסינע ןוסנעוןכרכר ץימיתס ן6ינפןומוסו ןיעדו 05 9טכיסכו

 "גו ךמשל ודו סוקודכ ך6 כיתכ וסוונע סוס יסכו ןומו6 ןופכו * ככריסועמר
 | ו התעו = כ ובעל ס\ פת פתפ 0ב0 יכר'* וגו סוס סעס ת65 00600 סככ | =

 26 = +7 סמ סועסו6ו סנפתוסכ סיתכה ןוכיס תלת"'וגו\ףוטעו
 כיתכ 60 6מ!תיסו 'וסכ ורכחת0ו וסכ וניגכתסד יכע דחו לוד סנס דפו סשמ סנס לח
 סופר ג%ו סוס סופת ןיגכ 09 קוקכפ (% ןומו עכר6 6ס ףיבסס קוקמפ) ספת

 סיכ



 607 ןרוכבו ןוטכ סיוופ דכען סול 6וקסד לע סכקפ וטו6 0 6דוסו 'תחכטות סלכת סיב
 תילד 6 סנפת דס טוס רסמ) סנפתיסלכת ןורלסק ןוכו'ג לכ קיסוס תיכו שד סירכ
 *6רק6 6כנמכ סוביגכ תולד ספת יסיס 07 סלכת . דוד) סנפת רחל טכ רכב יניב
 סד סלכת ינעד סנכת 0מו6יוס וסלכמ סכוטק ןז *'ג ןומיסמ סו סכפת כעל סלפת
 וכעד ןיבכ טמ * 6מנפד ןיפולכ רסמ לכנ בידקו דודד סנפתל סידו" סממד ס) ככל ידה
 סכקכ סטטק רודת לוכע סככסמו וגו כל ירכסנפ וו בורק כותכו * 625 רוכתוסומ
 6קד .ןיתולכ ר6סככו ןיטיקר יוכ כ חתפסותופב ומכד ןווכ = "הנח עמו תובס סנן
 ףפעתיוכ  ףוטעו וכ יכפל סנפת ביתכד סכנ ריבת 6ככסמ סוסס ןונ יד יעל ןיקנם
 דע ןונסע סלו 6מלעד ןותולב כ סכוטע דיבמ וסו6 036 *ףוכעי וכו5מ * סי יעבמ
 6 *יסכבל נועוק 6ד סתוגכו ןותולב לכ ןופכטתי רומל ס'גקו * ת)סע סילוד 6תולבל
 6כדוקנכ סוסו 635 סיניד ןימופרת ווסוני סמק 6כביכ ןוכוליד סכיד וכ סכס סגופב
 "ופי ךופפו 'ויכפלו כותכד 6תולכ 6\כסכ ן\מערות ןוכוסכ וודוקנב לחוות 6 סכק
 "לדקס6יסמכ קכטתםו6לב סכק ןונס3ןוכ6 ןינסס 6וממ ולוס לכ : 67 לווב
 6תונכ סוססמ דיכפהס סמ יטדו 0) וסלכ סייד ןוכסמכ ףתבוסותכ 0דסית 6ןירמש
 יועד ךיפס דכ 636 סנכסמ) הכוסות תילד סיליד ןימטרות ןוכוס לכמ) סנכבמד
 סוחק ודמוסו ןומ לכקמ דכ 056 ס5ק) 6קבוסות תונו "ססודק סכנמ ימה ומטרותב
 סחכ ככעתסו סיתופכ 33 ססמ | * מעבד ןותולכ 3כ5 ספוטע דיכעד 6תולב וסו5 סדו
 6נככמ) 6קתכסל ןיכימווס)כ סימס יערת לכו ןווכ לכד 9ק דוד *ס;פתיססכ ןימוז
 דכעוסכ סממד ןווכ 6כככמד 6תוננכ דומ תו5ס ס3כד סמנעד ןותולכ לכב תילו

 "תכד סלפת רמס סנככמכ 6ערסכ ביתיו 'תוכנמד סוכל טסמ סככבמו 6וכע סימרצ |
 סכק35 -וכ5ןוובפוןונעיכ ןוגכ "1555 60ות וס) יוכנע ךוו6 וו סכס לודכ סנפת
 רדס6דומ ןווכסוימע ךמרגדובע תסו ןיפוקת ןוכלמ לע ףטי:םו תגס 6כ:ק וו דוד
 6כ דכעו *יכ6דיססיכ וסככ טרומס רה סו ןויכסד םנמ ככטו 6רקס שכוובכ סותולכ
 סותופכ ל3ד טנ רכל סו ךירטנ6 דלעו = "תרמסס ריפס רזטנ6 5 5 דודכ סיב סט
 סויכע לכד סל)ככ סיתולכ לועותד ןוגכ יכע סימרג דכעמלו ןווכסויבע ןמת ווסק)

 !ותוסר 6)כ 5סד ןובככמל ןוקכטד סמכ עומ) וכס ןוקכס 6 ןוערת ירוטנלכ 00 |
 תגרפלו 60 סיתולכ סככסמכ רידת סיתופר וטו סומרג"סכרכ דיכע ילו ןונסע
 תבקתלו תטעןוסלד 5לנככו וסוידסכ תלכו וסכ תרבחת(ו ןוככסמד ןיתולכ ןומיסכ
 ידסכ סימרגיומ וסר סעכר6כ סומרגוומ'כנמ דוד וסכ סטודק כמ ומכ 6תוערכ
 ףרבמד ןמי6ודסכ סומרביוס ידכע ודסכ סימרג ווט םודוכק ידסכ סומרביוס וככסמפ
 ןויכסו מע וכ בותכד סכככמ ודסכ סימרבווס * סוחט תסודק לפ וסייספכו וסוימרב
 ָסנ ךורט:6ד ןוגכונס דיכה יכימפכ סרט כיתכר סודיסח ידסכסומרג וומ 6
 606יכס וסל ןימנע) ינ5סק טרפו ס) 00 סמות סו עסר סומרג סלוסל 6)ד סנרכל
 וכ סרטסמ סומרנ קיכס סכוסק ס)כקנות6ד דימח וסיס ןידכ ווקטק טרפו דּכ
 .%כק) סטומפיסיסד ססנע םכימוכ ככל תל 6תמסו תב דע סנוד ספונטכ סוסד
 ןוכס 0 סמ\עב סוסד סמוומיופטס כרפיל דע סכק סו ככ )ד מות לו "יל

 ןוסכתפד
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 קלב |

 | "ןטוכערכרוד ןומוס רכ 0טרפ) ךירטנס 60036 סקכד0 לכו 95 סנש ןוסכת
 6תוכ ורוח ןיקדוכ ןי6 ןכוכת 6סד וסוורתכ ןכטו'ת 6 ןיכרקס לכוסכ סיתוער וו ול

 טמיומוער וויס סופכ קידכד ןעכ 5% ץמח רופיככ'תתל ןוסתת ןוכוס כו ללע ןוס
 י86ר דל סיעבנכ סרב יכסו * סודסכ לטכת סו סד רתבס ךפמת6 סנכ 6קכד0כ גוכי
 "ותכל וכווסנ וסוורתכ6 קרט סוס 6) 6כסכו יטופל סוס ןי6מטמ ד ןוכוס סורכ
 ךורטכ6 03 דס ףתונכתססכ 6שתכמ ווחמל סססכ נוכיד רת6 ןסכס ימוע "לר כל
 ועכמ) וו6טס סטרפל ךורטכ6 03 יכס 816" סכסו שכס ומיע 6006ו סומרג כ(
 ופופ ןוכיסד קכד ) יכו פלד וסכת6ה ןומי6 נג ןוסתת'תוכ ורוח ןוכוסד סוסד זואי ןו
 לוד יוס רצ וסוירתכ 6 ןכטמת6 וסנכו ןסכס יכיע סר לכל חל *ןו0ע) ןוסגע 'תיב
 תכו* ססוכוד0 דו 5 ודבע וכועכ סכס 'תכד ירכע ודסב סימרג י\שלרוסחוב סופרב
 כיתכד סימס סודח לע וסיופפב ורסמד ןוכיסירסכ "פרג יוס "37% סת6 ךלכע עפוס
 ועק 5כ)מ לוד סימרג לכע עכר9 מס ככ = * 600 יטפכ 'וו6יכ ךרבע םפכ חש
 רכנ סול ריסס ןכמת 6סד טד יכל יעקנ ונככ ודו תיפירס רוט "ו רמ6 = סורסמ
 לו 36 ודו ותומורס כיקכד סומונפתו סורל [סכרככו ו5:כ רב נועל וורו 6מר 03 םכ
 :-וסב תו ןיסנע ןונע ןוקול ן6פב00 6סד וככ ודו תומורט ןבומבר תמו ןוימע 6
 דיכעו סור6מ ומס רדסו עבר ןופ6ד ןפי לכד ףכומסו ססדובע וכס 66 תשסו
 (תומרקכ = * סונקורכ סותופ רדסת 95 ד ףכוקתכ תני פקדכ ףתוערכ סומרב
 לכע רתכנו (תולכ מסד ןפכטותכ 6דו "סיעק לרמופו סור6ומיתק תכמ 6רדס) דכפ
 יד רתבל דכע רתכנו * סירסמר סתולרדסר דכע וס'ס סדועער סתופכ ונגד רתכל
 עסטוס כותכר דבע (ד 6תונככ סיערב בע ןוממו תלת דעו = 5200 סותולכ לכ
 = ערט:6 ןממו תלת 60 'ךדבעלךוע סנת .כותכו ךלבע טפכ חוש ור3%סת6 ךדבע
 .סוזמ תסודק גע וסויפפכ ורסמד ןומו6 גג סימרג סקופל רתכמ .דבע סירב סו
 טו בוסחתס רק י6סכ סיתוער יכס יומד ן69 לכר 56רמו עמשד ?דופוכ וכוס
 קופדו 6עד (כמוכ ונע סומרבס(וש) ךתכפ = "סוס תטודק גע סיטפכ רמו ונ0כ
 סדותעל סתו:כ וסמל סנפתנ סוג ךימסו כונו תומס ריס דכ סותורמ מורד ןוסד
 וכוסקב 6כלר ורובתב ימכסמ וג 0ללכתס) סותוער ססנסנו *ףככסעו (יגע ףכ5 רוכת
 ךורטנ6 יכסד +46טק 6םרפ) ס!פת עמוסכ סוריסמ וג סומרג ססוספ רתכנ * 6מפכד
 ירק6 ןילכו ןיכתר ןוכוח) )כ 6טוטפד סכועיב לקכרת 6 ןוגכ סנפת עמוסכ ךוסו
 ןופ 632 ךורטכס 6קד 6וסס יכס לכ) לינכ ן6מ > וקו (יסדכ ןומ6 שכר 0 5ס דימה
 וסוו'עו דק וסנכו ןותכוד תנתכ ןוכוס ןורכע תנע *ר6ס לכ לינכ ףד רבע וסו6 וז
 רכע ןיכ ןוכרס6 ןומוס רכעל דכע ןוכ * גו ססינור0 דו 56 סודכע מועכ סכס ביפכ
 ספומנוסוקש תסודקד 6דוקו לע סיטפכ רסממל .סוכ תו6 סכוימת רבעל סדק
 רכע | *סנפת עוגטכ סורוספ וג סוערב ס6ופ)ו סדיעעל זתוננב (פכסמויבע סימרג
 עכרס ןורודס כס לכ םכ רכ רדסד (תעפ יססכ ןנת * 93כ רדפו סויסד רתכס(עולת
 סינע לרקו ס+תי!ת דכע סוססכ סונע סוכיפי םורפו סוחק (חומ סב 6כנד וערב

 6תול 9 ' ר6פק6 ךכ רסס 5רםו סחף ורכעיל רמסיו כיתכר ₪20 ידכע
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 וצק קלב ,
 חת רוענס 'ר רמס = סיקטכו 6כ6'ר 5ת6  *ןומנענ סיכסורכ רדסו 0 םנרכו6סד | =

 6 קוק סיכ פחת מייק סולק ףסד ןפס לכ ונגכד ןוכוס תלה ןוכיסמ דכע ורת
 כוונתו ס6מדק ןורתיכס לכ6 *סיכ 6סכתס0נו 6כ)מד בימי סדוסוכ ססוס) 6)וע)
 "וגו ךלכפומ6וכ 'וו 006 כיתכד וסב רתכ) סירב חכט רוחו = *6לכד 6!כ ןומו6
 וק0 סת6 ךלכע עמוס ביתכד ו3 קרפומל סווייק ךכ ססתולת רסס לכר ונלכ ןולסל
 רט6 (רמו סת ודכע סוע סרק סיכ מכ סונ סבכד סול יוס) עולי 6ד רדסמק ןסמ
 ןיפמ ןיקוקומ סמכ גו כר זפמ) כסומ סולמקכס ןכורק רע סכק 'ר רמס' ר6פת6 ךב
 שרק 60 סוס וכס יסדו ככימל ןולכו 63 ןומ ןומעט דכ ןכסו וסטדק ורדסד ןיקיתפ
 6רטעתסלנ וסיסד דמו/רמסקדכ ןירתו -דח רתסבו דק ןוכוסו ןידכע תלת לע כוס
 סכקד ןיגכ  "דכע תרכממורכמו 0 * נו סידבע )רש וככ 5 יכ ביתכד סלק סוכ
 * ונס סכקד 607 ילכעד 0מסנ ורכמי 03 רעו = *סתינת סב סרטעת0) ךירטבש
 סוייקופ פרק וסט י ודכע נוקב עמומיסמ "לגו ו: סריסככ ימ רמסורעל6כ | חתפ
 סונע לס ספק כ 6 )דק סמוי לכל תטככ וכ) ותומל לברד ן6מ סוס וכסו סוירבס
 לוקכ עמוס ילמ *ופסנכ ןיסו סיכסס ךלס רסס ודכע לוקכ עמומ רו 5רי בככ ומ רט
 יקונכפ רסס רכב וס ססיככ כסי |65 רח6 רכס סלוכככ סמות+6 - ןסמכ ולכע
 לכ ןותולכ נכד סוס 656 * 6מ!עברכגד 6 ססובכ לוקכ עמוס סותולכ נכד ןיבבל
 יפלו ודכע וסיסד רמ6נ סוכ חכתטמו סלק סול ורקד לוק סוססכ עקס וסו6 מפ
 וסוסד וק סוגע וכד סי ס6)ע "כט ודכע ירקסד 6וססכ לוק יסמכ וקכ עמוס
 סיס 6דו 6טידקכ סכלמד 6דבע וביסד ןועיסר ןוניפ לככ עמתסס ?לקד ותו "ורבע
 * סוכטת ךלס ויו: 65 לד ןיגב וכו < בכ ןיסוסוכמס ך\ס רש ודכע לוקכ מופ
 6עיוק 6706 6רטס כ תויסככ ותכל סרטי ןוסככתו 03 דע )כס סומק 5 6
 רטסינוס סמווכ ןוכמו תלתו  "ןומנע לע ןוקכיו ןוטספתו 037 ןופ)ע ןורוסכ לכ ריב
 ןוזת ווס 6)ד ןיבכ 6תונכנ ןקת6 ןדוע 6וססו סמלפב ןוטטסקו 6כקוכו רכד 6רח6

 רסו ךוטח ירוטכ 0רדמנ ינו ןוכו6ד ןוגכ 0תומפ ןדוע ספ ןודכו = *)לכ סגורט
 | כד ןוסוטורכ תויסככיתב לע ןזורטויססכו ןיסנע ןירוסכ ווכ ןופותפ ןודכ ספ
 כה רמסו ןמכ סכתש6 לד סוסס לע סמ סכקו וסיוטור לע ןירוסכ ןבלפתמו ןיתכ
 6טטסנ ךכסו ןורוטכימקמ רכעת ו סוכמה ךלסד 6תטסו 6כס ליגר סוסד 6ימלפד למ
 טמכ ול סגכ ןיס 6קלוח וכ סול תי'\ ריסכל סרוסכ סנכ 5וססמ קפכו סמ'עכ ורוטב
 ךלסד 5תטס ו סנכ ןו6 טיכמ זדיכ5תס ןובט סמכ ןמתד ןונרקס \ע לורסו בו\כתלה

 סורב ווד16כ עשו = * ססמדק רכעד 6:)ככ לו סמב םטכי ןמת סוסומ6ו :םוכטמ =
 6כ5 ר רמ6 ךכע 6ירמ סשוככ חור יסדו ירכ רוע36 ןוטקס ר רמ6 > סנימת דבעל |,

 ןופוקת לעד ןוורסלכ = פפרט ףרטמנ גס דכ וסיומק סוקוןולמ (יר6 רכ 6
 6קפ65 ןימוכ ;ופ6ו וסווניוכמ שכרט טקס ןויסק סמלעד ןיורס לכ "1סכמ ריקי ןומנ
 *יפכמ וכלס רסס סיכטק ך)ס רס6 *03כ5 יכסו\ פרט ופרט ןומו ל" 6פרט וסוומיפפ
 ץטרפתס סוכממ 6רוכח ךלס ןסרפתס דיל סרוכפכ ןוכוסד ןיגב רועלס ר רקס 'סיכ
 ססכי* 6כקוכו רכד 352 ספכ סרעמ פור פד (כווגכ ' רוש |טרפתסנ 6רןכקכ ןסרפ

 פיס ּ



 קלב
 יץתעסב רסס רלויפפנע כע = * ןטרפתמ רומל בס 6יסו
 :סוס 6טיתס סל סויח 'כרקסד סע יסקורמ6רוענ6 ל* רנקנ> |

 לע סכלמ רוה וכו = * וגו סל ]כ רורדו תיכ ססנמ רופכ סג כיתכ 0 ָ
 : טק יעק ןיתמטכ ןיביבק .סכ ןכיכתד סמכ 636 * 67 סלט רח סוס 6תנעב סרפכ
 :סודסכ ןוסירולמ ןמתד סווקידנד ןוסתמסכ ןוכוס 036 סמלער ןיתלשכ לכ סןויתיס
 ןוסימור ןמ6קוכ ס0:מ רופכ סברוותס יכסו = "(תת5ןוסירודמו סנועל ןוסירולל
 ןיניוסמ ןיקטכו ןוקור סמכ דחו דס לכ ןיכועבפ מוס ןורוס תלת ןכיבת " םווסילכב
 ןוסיחורל גויע לכ 'טעועמ וכו 607 בעס בלד (יוקידבד ןוגוגעד (חורמ ןכסתסו ןמע
 ןםימ יולוי ןוכופו תסכ תי ןומוסר ןימוממ "וגו סיד96 סתפר 93 ןוע וגפ (יוק
 ןטטסמ ןיסינס ןיכמזד נעו ךירט5סד רתס3 ןדקפו ןטטסע ןופור ןומיסד ורפת ומוו)
 = ןפנפנפ ןירפנה וזופכ דפו דס 5כ סתכגה ןירוס :ע ןווחת6ו ןוכוס ןימיסרןיש ועו 5כס
 :ןונע יסד 6םכ יככ יוס לע 0תומ:ו סכר ססכס (:פובפב וססו + 6רפבו פרפכ לכב
 .ורחכ ןידכו * 6מנע סור6מד ןודוקפבו תונמכ ןוחסעתמ וסנכ רו ןימוי פד ןיגב
 יסד 6ווח לע ןננמו ןדוסנ ןסכסמ ןפ:פנמ עבד ןורופ געו ןפנפ:מ ןרפכ ןוחת6
 סע לכ6 ןמתל ןיפור ןוכיפ יסדוד תרק6ק ריפס וסדו רזעכ0 ןועמס ל רמ6 :סשיע
 6קנםו מוענ קלסד "טוד %תויסנ 60 6ד 6כפולו6 יכס רויס סג ןק רורדו +'ית
 ריפטיסדו רוע ןועממ 'ר רמ6 * וגו ךתתליז סור36 סתר 6 ןיעד זוכנו רומט רת
 בופ: סביפדו וכסו תרד סמכו סוס (תתלל ענכ 6ד כ לכס -וסופריפסו תר
 וכס ןווקתו ןטטפמל ןוגכ רתכל פועל כחעוממ וכוד ןישידק ןיחוה ןו6ו -תוכ ססכמ
 וספכ ןעכ דעווגנ ןפעילו ןורודמ ןומ תו6 6דפו סלח לכ יסדו"תוכ ססכמ ןיפור ןולסו
 ורימט סככיס ןונ לוס6 סכסו + כמ ורופו רובד ןנ) .תו6ד ןויכ סירכזה ספוחמ ןונככ
 ןירטע ןורטע ןחת + רופכ יהק6 6נכוס 6וססו ךתלוז סוד5 סתר 65 ןיעד זוכב 6דק
 ןומיסב (עטעתט6) יפב סבקד תסכ ןוכמז תלת ןיזיופר ןועווכנות ד סכעוב םושממ
 'נוקודכ לכ סיכ ןפדומתס 6 09 ןיעדו סנד זמג 'רימט כוס 6וסס ןומ וופ6) 6ווקודכ
 סרותל וכוד ןומודק ןיכככ וננכתם6ד (ויקורכ ןוכו6 ןוש סיפורפס סתמ רס6- ןותל
 6כלמ יעל ןרטעתמ ןפכדמ ןירת ור ןוגסו מגע 603 פפכמ סרותלו כתככמ
 60 לכ) ססכו פור ן6מ * ןטת וסל ןירטעמ 695ע י6סב וסיוכבד 6תוכז טד סשילק
 6לכ 6סד ךלמ 6מו0 00503 ןסכמ -  "וגו ךוקוקכזמל פלוס סוחורפ6 תמה יס
 יתיכססנמ רופנסב רמסו רש יכר ןימדקלמכ זותמ = ' ןמת ?סיזחתס ףפוסב
 :ןו' ןוכתפו סתורוס ופלופ תיזגס תכפ)כ ונסד יוככ 67 = "5 ןקרורדנ -ורתו(ד
 ופטכ < 6רכדמכ ורספו ונטכ 6תימדסכ 696 :וסע תוכ ס0:ע = וסווקופכ ('תורוסד
 | סוס 6תורו6 לעד סכק שמה ןווכ * 6רכדמכ ורסו ןמתד וקיתוישווקירוד סגומעמ
 ..* רופכ ד 63כ ס) ץק רורדו ' תוזגס תכמנכ ן\) פשסו ןעע ע ןונ ךוסמ -ןוסנל (פוסכ
 סע יןמ 6ת- | ימקס 269055 רמ(ה = וסקס רכס | 'דחוסו6 )כ רורל
 < 096 ןוכ)מ ר6שמ ווכסד 6קסרוכרפד (סס יפמיכו = ירופ5ןכק5כ סרי "כותכ
 וסורכ סלע לכו וומכו וס לרטיכ'קכדת6) <ת9ו סרו דוכעמ רכעת6וךסעתס ןרתי

 ופדרו | |



 זצק קרב
 56ומ וכס ןמסד ןויכ *ונב סר (רסמ רכעתסו סוס ימב וככו לכ * סירתכ(ופררו
 ןוסכמ ךסמת6ס דו סתכוכטכ וקבדת6 ווככו ורתו 0סד ידלסירסכ ווסד ןידמ יכסו
 . סוטס תעכ .כ6ומל ךנמ רופס ןכ לכו כיתכד + עפ י(סכ וסוונע וסוכלמ(\ ותס
 67 .סמ רופנ ןכ סותכ ד לעו = *ססד תמדקמ סוס 09 סמ - ךכנמ סוס לוסס תעכ
 ןומוד דיו 6מח סויסר 6רינוספ * סינ ועבמ עמסו * ככ סריג -וכס דכעמב וזקתס
 :רופט ןכ קפכ 6רו\* 5<רשיד דוב וסו6 רתכלו "סתימר לכ יודוכ לסרפו !פכמכ לוס
 (רמוד 6תטככ + פסט וכסעכ ךנ יפ5סיטככ ספיס ךנ ועדת 5906 תפ 000 יב"
 6לכ ופוככ תרכע וסו0 ד %תסוככ וסמ ל6רסור סתשיככ * סלע 6כלמ יכב) תרס
 ורק6כקוכ ןוכמזפד ובמו "סוכבפ ןו6לע ןוירסמ לכנ סוככד 167 * תוכתמס לכ 400
 60ד * יסדו וס כוסו 69 טיקכל וו רנע רונע וכ תרנע 67 ן6מכ סמית יסו 0תסנכ
 : רפכ יכוכע 95כ סי וכסו ( <פופ 6פ ) 6קומ סכ |פכמ0 לד סילוד סינס וכמיסמ ובל
 ןיפט 5ט סופכ 6% תופכ סלד תככעפו רנפמ רובע םיככר ן9מ כ כבל <סמ רכוסוסו
 סרטס לכ תקור6 סכ וסכמ6ד סמכ 'תוכמיסמ 6תתל תחכמ( )ד ןוגב טי * ןופט
 פו (ד לע 6ד ןיסיבס ןוכוככו ןכתמ סל ןיבסי ןודכו ת6ןוח וסוסו 6כוכע לכ 0רטסנ
 .* תרטע וסי6 ןודכו ס5 ןוככעמו ןונ ןוככעמ ןומוס ןו6תת לכ6 לכ ס) ןוככעמ ןוסו
 ןיפדו 0לד ורימטכ ןוככל 0מופכ רכעו רוקו 60 תיכזות כיסי לוכיבכ יסדו רכע רוע
 תקינס סולד תעסכר טוד (סוטוכ ובמ סכפול\56|9רטי 6סככל ןגל תדוכע וכס סב
 ספט סכב) וטמ ןודכ תת 0רםיכ וסכ חכתט6 (ץועו ןיפופכו ןובוכע טל
 טרסוכ וסכ ומר (ועל ןיערו ןידכו :ןוממכ ןיעוי סע תכיתוו תסורע רוטו לררסד
 6לכתס6למ יסדנ סר - תוסרמ ויכיע ןסכתו :'תתל 6טופ ךיזמו דימ לס רעתסנ
 ומעל 'רקיו לכ פופ 'ע סרעת ל ףוקת לקכ 56טסד ורעתשןודכ וכמפרד 69\ככ
 ןוכר6 לכל בוסכו לודג וסוס 5006 6רטסד ןוורטמ יכב) וסופ לודב רבו לודנס וככ
 * סינוד סו תונוטמ ןובוסכ מוד 6קמועכ ןו) עבט0) פיכ ססורכ ןריטרער (מול
 תופוכולל ןונ לוטס וסוסו יג כוסו 6רסיד ןימומ לכו שטס )כ ןודכ וממסרכ ספק דכנ
 ." ןומע רסס לכל ןוסכ יטטצמו ןומ ולטכ ןומופנ ןורק6 סו תופוכע סולד ןוורממ לכ * סז
 ןסכקמ ןוכיס (36 >  ןוסלד 6*על ןיביפתמו ןוקרז ןוספד ןיכופו 30רסוד ןו6טפ וכו
 וסוילע קורזו וסיוכות לכ לוטכ טבק דכו * 6רותפ יקל יכלככ סלועלר ןכתמל ןפפנמו
 : ןומ כסו וסויכמ רכפר 36רםיל סימל (עב וסי6ל ןזכזככו ןכתמד ןככרר יכטמ וסלכ
 6תומדקכ תרמס סו לרמוד ץתזככ םת -ןימע רסמ לע ןול ןוקרו 6דחכ וסנכ דימנ
 תרוסו סוכמ תלוסמ ןודכו = * ספלע סכ)מ פסל סמרב תרועזס סוסכו וכססרופמ
 ן6רקד .וכס תוכ ןכרפכ ' סורסנכ ץיכרת סכיל סערת סכו6 יפפכ סכספפו סדיבט
 ןורת דו = *וכט תוכ ןכרחכ ץיכרת סכוס = ןוט6ר תוכ ןכרפב = סערת כוס כ
 וכס 616 ץיכרי 'סינ יעבמ סערו *6רכ סדוקנ -ץוכרת סערת *סכי6 סכו6 ןממז
 6תולגכ ססנכ) סערת סכו6 סז פכ ע תרוטס וס:6 606  "תרמ6 36רסו לע סל

 ומימפוב ןוימו ןילט וסוינע ףוטת ךוס .* סורסככ ץוכרת סכו6 .ןומע ר00 ןיכ ןוסול <
 ןומפ רפסו ןוס)ד וקיפדונמ ןפרק סרטוד תעטכ סוטועכ סיס סמפמ סר

 ןיפרחמ (,16 - 6-8 |



 קרב ,
 ןומו6ו - ןוסכ ןוכ) דיכע 0% ךיס ןוכדל6 - סתו'ב ןל ןוקכת ותמי ץונ ןופדבמו ןיפרפמ
 < .6סכט טודק ןוומכ ץוכרת סכ ' ןי6תדק ןומויכ ן סערת סכ ורתסו * וסוימרג ןסכטמ
 תנוכו (לוסיטועכ כיתו ףכ0ו 67 לכ ןפכממ ןוכוס) = ןוסנד ןוכנסנסו ןיפסרר ןמוממ
 וכס רקופס + ךנ ועדת 0506: סכב) כוק 0 וסיס *ןיטקוכ ןול בסוגו ןול דכעמ)
 ךוירב ןיפסת(מ יעדת 65 00 530 ומ 6ךכ * סוטכב ספוס ועדת 6 00 סול עכו
 ןוכו6 = > ןפטסוכקעכ ?פרתנ ךווסכ = ךנוסנ = * ךככנע לכנ05 וס ספקתס:ו
 יק!תסמ כר סידזמ יקיתע ןיש * ךיתוודג קת סיערו רות יפנוסד ןכר יבד תוקוכפ
 תונכסממ < ףקויד לע * סועורס וככסמנ וסוסד סע סתכותמ וכל ןכטמתו מיעט
 ןופוקת לכןמתד ןורטסמד תכיתמ ד י סופורס תונכשמ 5ע 036 כותב סיעור
 %מנפ יכב וכירטב6ד סמ לכב רתסו רוסיסכ 6:ע ו%סכ 6תורו6 יגיסכמו לע:עד
 ידומלת מוס ן53ס יכוע רזע3ס"ר רמ6 ' ןרמ6קדכ תוקוכת ןומופ פנס יכקע סל
 לעו ףחיתפ 6פרוסו רפיק פרסב 6תורו6 ןסכססו ףמנעכ רתכל ןייתס (יקר ברובד
 מכ ןוסולמ) 6תוומו וסוינע סורס סתכוכמו וו לכב ןיקותע ןונמ ןמדקמ ןומוס פד
 רבד = 'סנמ רח סנכו "יסדו סוס וכס סכסיכר רמי = עמו ייכטקוו רמס תסד
 ןוסעע יסו6 סתונגכ %סרמוד רתס לככ 006יסשל ך) | -ךניעדק 606
 סיטככספיס | > ך) וס 6דג | +3 ול סתר לככו >ךל כתכ סר לעו '(תונ כ
 :פקס וסיסו = +6 סרוקמ סלכ תמכו יסו6ד תר יסי6סכוס ' ותוער ת6 סמו
 :וכיטכ (תכט סיטככטפוס 6ד = ותיער ת6ספו 'סוטככ ספוס '(תרופס ספי סכבפ
 (סככל תריכפה סמ לכ = *סולע כט ובס סכקוו ווימגכ ורימטכ לסככנ וכוט תדיכעד
 לע סכסוות רועלל יכר רמא = > ןודכוע ןרטכמ נד .כגנע %6וזימנכ ורימטב
 ןכובתו "וגו ומסו ויבס וכ וטפתו = "וגו סרומוררוס ןכ טופ סוסי יכו כיתכד 0וסס
 נוכעד 6כ0 יס סקלער סורסמ סטפ סיל במס * סמל סכק רמ6ד סתעס (יססכל
 סור6ע לרזג וככל סלק דוכעד:סממ לכ ףתומכפכ יקח סוס קיפרמ סמו סירכפ ןידכ
 כקו כותכ רמס תפל סמ ץכומק ססמל סכקסומ רמ6 = = ד סלט קוכס לעד
 *סכטתו סרק םורר'דכוע וס ינע ימח תסד סמ ריו פדו 0כסו תעדי תס :סרבס
 " רק 1509 למורד סכ6 ססמ רט (תורוסד 6ככר 56יפוו) סמ זמר 6תעמ סוססכ
 ימיתכד 'רומו רוס 'לרסו 67 ןכ * סקקנמ סו ביתכד ס5כ 6ד םיס5 סוסו יכ בותכ
 "ספק 67: ובוורסינומ 6לוקכז ווכ6 לוקכ קוס וככוס = 56רמו רכס סררוס סרפכ וכ
 וגו סוומ לכ ופיככ לכ ריכ סדוסיכו לרזוכ וו דעוו ביתכר וכוס ורסינ 36רםי תסככו
 67 0תערכ ומ(וויכ6ובוספתו  "ונורו3סועטסו סל כותכד *ססומ6 עטם 6))
 :ומקו 36 "ורועי ומוקמ ל5 רעס לו ורוע וכ קז 26 ןתו6 וסוכוסו * סךס טמכססכ
 .פפו סבק 6ד ורוע וכקז 30 636 ומוקמ רעפ 9נורוע וכקז 5616 "ספ עכו סריע
 רעפ :6!כד ןוכס ןועוי ןוסמדק ןומע ןימ6 ורע כקו -30רזותסככ ד ומיקמ רעס
 (כוד וכד ןונכ וסיס 6)ופ) 6כוד ןיפדו סנכד כב לע 60 דכעו קכט ףסומ (יד ופוקמ
 זסו6 לומפו סיכורקל (יכוד ןו6ד 63 בירק )כו וסכ ןודק סו ?רסיכ וכוס ןוכורק 7
 ,זרוע וכקז 0 ופוסט רעמ ג ורוע וכז % בותכ טמ"תומלב * כו

 דוק ל
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 :ןומפ רסטד וספו וסדנ סו ומוככ "ורוע וכקו 36 656 בותכ 63 ומוסמ רעמל6ו דוחל
 656 * כוסו לוו בותכ 05 6תונדוב יסד סכט וס וכלוקכ עמוס ומנוס סרוטו ררוס
 סכוםו לכוז וסיפד ןוגכ סימטכד ןוסנכ6וכב) סרומו ררוס ינסקל טרשול וס סורג 65
 ור קער ויחתסיו סעס לכ(ּונ כיתכו"סיטעמ וריקלונ סיוגכ וכרעתיוםיתכד ןומע רססכ
 סוועו ררוכ ןכינסמל ןופ סורג 6ד = *ןופע ר(טב ןודכע כ סותפו סנוכ0 (דוסינ
 ןיע:קמ ווסד ןועע רסמ לכ ן56 סיככסכוריע מכס לכ וסוטברו' יימטבד ןוסוכ6 וכב)
 לכסעו 67 *תפרפ בותכ ןידכ סממ עמס ןולדבמ ןונ תכמו ןורוס ןורתסו סמכב
 ןיפ6 6כמיקוס 6ס ן6כס יכקעכ ךל 53 +!עד סופככ ריקו סכט סומככ ספיס לד
 סעט ומעט נד כר וכד יקומו ןו56  *ךיתוידב תפס וערו .'תוסררמ ובו תווסככ ותב
 לע ל | > תוכופו ימורו תוקומת ודפלמ ןולס סיעורס תוככסמ לע *  סמלעב סכומ
 ןוסנד לער6 36רסי ונטכד ירנט6ס וכלמ ןו36 ןישיכ ןומו6 - 1 רסח סוערס תוככממ
 תוסד (לערלר קנכ עמט ןודכ + 9ד 6ער69רסו כסו סערמ וכו ןוסוכקמ סיערל
 לדתמס ןודכ = "סערמ וכ סל ווטד דע סל ורתסו 9ד 6כרק )רי ודבע ככ סכוטח
 נו רמ6 סכ חתפסוקזמ יביר לכ ריו י סענכ) סודסכ 6תסולרתמסד סמ לכב
 געסד סלק ומק 6רזו ןוכיכמ סןכ יוגו יתעוסו סכורק וכ סקדכ נטעו טפטמ ורע
 * תוננסכ תוכודז ןונ דיכעוסי6 סכמזו סכמז לככ סומק ןיכספו סימס וכ6ח ןומיסד
 6תומדק סדח ףתימתוי ירדסכ ןככר וכוסת ןיכוד וכ תות סב (כמממס כר רו6
 סדכלד 6זרו ןיפתוס ספת 5ת" חכתס6ד תוייט (מיינת'וכו רוס ןוקוזכ תוכ6 עכרסב
 ן'תיכתוט ורדסד ןכולו תובגסכ תוכודו טרסול ןומ דיכע לכמז לכב סככ 56 עט וסמ
 ןודוכ לנד וסיס עספ טסו עספ רכר לכ לע ביתכר רקד סר וררס כס יככ תלת
 67 סמל לע -ןופמ ןוכוסכ סוס וכסד 65 סככ * ספ \ע רומפ לע רוס \ע וסין
 סככנ 6טמ דכר "וטקנ סרק םרסר -ס6תולת סככ 6ד סדכ6 לכ !ע * ףעונמ כב
 !סדו רק סרק חכטסןויכ סמ6 סד תולטכ וטקב %קד 6תורימרמס סוס סעינמ
 וסוככד 6תכוד לכב שמ י:רמס סכ  *ןככרד ילו לכ תוסוכו ומיפמ ססמ) כלס 7
 ס5ורלקפס6 וג סיתולוככ תוסק סמו 06 יוכס כיתכ 0% סטמכו יי: רמ6 סכ ביתכד
 * "בסכ 607 לורלקפסס וגמ ןיפככמ +6וככ רסס לכס "סכ סוכ 'תכ 95 )ועד רסכד
 ודו רמו6 רועלסיכר סתעו ילגוטוססעסתס < | [ףזת עו

 'תוסו 6מח כו שח ' יעכ סכר סמ דכעמל ו (מווק 0תעס
 סכמזכ פו סתעו מייק סכמז ופדו רמס ריעז ןמול יודו לע ל סרשומ ןולפכ סמכ מק
 וסונע יופדנכ ףופרד סוססל ןמרב זר'כ ךמס < סכ) \5מ * סול ועכמ ך) * סכל * שר
 * ב6ומ לטל סתעו טלכ = = סכל סתעו "סכ ףוססכ סכרק נכ סכ) סתעו * ספ סיממ
 %תמס וס תיסדלנרטפ (וסס ןיגכ וס) לוכווד ן6מ מלעכ סוס 0) 6תסס דע 6
 יכלו ביתכד סוס סכל עטר ?וססד 6טוע לכ כ1כו כר דיכעכ סכל סמוי 6תעסד
 ופוטמ לעו יונע סלכ ווס לטוכ טיעכ וסוינורתו סירתסמ סכ 6וסס) רקע6 סכ סרק6

 5וסס דע יכו "ונממ וס סונע וכ * 6מלעמ ןונ רקע6 סל ו5ס רתכ3 6סד וערי
 ןירכב ונסו ןוסנל סכרכ וערעפ רקס ן6כ סוג ופנכוי ףכרק סוכ ופגס ן6 <תעמ
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 סנט סוכק עטר (וסט 006  "וכממ סוס סומע וכו סמ "ןוסלד 6 רוכב 061065 ןורכגכ
 ןוכרק חנו סורסכ ף!קת רכוב סיכסומס תורמיתסד ףכנמ דוד) מפ קימרמנ ומסו
 דפ 6תרוכג סוטס 6תרי) "סוס סונע רמ6 *יולגר תופת ןופ ווסו בסוענ ןופיחת
 סוס וכס רק ו0ס* וכ סככלכו0 315 "כפועל ס6טוסכ קופוו ן6כמ ןוסלד סכלתמ
 :סופפ סוס עטר סוסס 306 וכ סככלכומ ול( 16 וכ סכ 0 לכול רמו סול
 וסויונרת רכחתכד ךמע כוכו6י6 6רי םירפפיקת ור דסל דס סדי סכימפ רוס
 כפומ תו ךרתו סלו סמנעל סכנמ סוסס ותו 655 פד סדי סורפ 6וססק ערכו רכחתמו
 * סעלבל רט ימטינ ורתכ פפר וס סכר רמ6 5 0060 "ו 0. סיכת
 ןומרחו ןוכטע 33 סר סונ רקס "6 160 ןוכ סע * ו סכקמס דחו ול טרק למ
 סכלו לו כת 6מופב רותו סונופר מחר ןויכ 6יפרסר סרדקקכ ןומיופו ןויוד וורד
 מרח ןיכמע ימיז לכ טיל 656 וומרמ קכמ 63 קלכד עטר חוסס ףו6| 9 סכק כ
 ויכגו ןומל סע סמפו 6:9 6ער6 תוקת סל ץיעכו ןיפרחד סרדק לוטכו ןוונפד יטורב
 טמחו 650 לע ןומ6 סמ םמחו )6 (מוסתב סרכ דוד 6תד ןויכ ןומוו <וסל סיל
 רמ6 ףתעמ ףוססכ | י6קכרמ לע ךסכו מוטת ןמ 6ומ קיפסו ןיתס סמ
 ךונט6 סוד6 לע = יסדנ ונפר ריס = 'ונפר רוס כלומ סרדק יסס יחס 0
 ןמ סכ וכטועלס כקעי 36ומע רמסונ כותכד סוס קוסרמנ וכס ף1 0 6 :ונעכ
 * עכו סורגו עופר ופותפ * סוס סטענס וכטועלס יכסס ףוע וכ סזס סוס סודפס
 'עעורת0 תסנפולע *סוסורב סתסמל ו'עכ סע ימרס 06 ןיטעלס טעלמ דוד רמ
 ןוכיס ןטתמ סותסנפו וסי6 סרפס לרטסד ףמוכ רטס יכתמס קיקרמל ד יכס 6
 עעורת6 תסנפ ונע ב'גכו סופקוותו סוליס "ככל סעורת ךורטכ סו 6רח6 6רטסל

 גכר "יכממ סוס סונע יכ סוססעס תו סר6 כ סכל | התעו =: ומ וזקת6 וכסנ |
 מ דפ וסיס לכ רק יס יוומלק רוז 6 סכומססו ויכתמ רז קדכ סיס) קתפ סוקזק
 -ווכתמ רוו6 = קדכ ןמויס סכומסנ סכומס וכויס קלכ 6סד ןכועומס0סל 66 ץסודק
 * ןסול סנרד דחוק 6לכד געסו ססומפכ כד \0) 6 * סכוובוססכ 6רק ןקכש0 ל
 * טמפ מוד קרכ ורקס ןידכ 050מפ רטסע 6נכקמו 6יטק'כודכ 6ויקד (סמוכ 6
 "סוס מפר טפסמר גרד ססד :לכת וכטוי ודל קדכ ץרסל ךיטפסמ רט(כ וכ וכויסו
 ןקדככ מיד לכסממ סלע יככ ןולכוו סנכ ססכת0 ןורכ קדככ טפממכ בירקת0 דכו
 ןופכס לכו סודו תומס סכ רכסת6ד 6תעסב סנומס * סכומסכ וסיסוק3 קדכ 67 לענ
 סמכב יבויחתז ןיסנס ןיתמטכ לכו לכל סתוכרתוו תיסו * סנומסורק6 ןידכ ןוריסכ
 ןודכו = *וסוולע סחניתפרכ ןונ סידק6 ןקלס ןודקפכד ןווכו ןימיכ ןוכייו ןיכווימ
 ןורק וסמ .>וונ)ח רוזס) וונתמ רוזס 6תטס *תמ6 6לכ סנומ ס תילו סכומס ורקס
 6תתל דקו (נוענ רח ןוכוס ןונרדןורת ןומוס דפד ג6 ןוכלסו סוכתמו 5כס ןירו\מ
 לע 'רוגסו רמס תקד סמכ ןוננח ירקס 5פוסכ תת סיכת ורקס 6תורימכ נועל
 .תסיופו ןיכרו םירזט בלס ןוכוס ןחתכמ 6רטבכ'תתס לכ סוכרי שור לע (יפוסכ סומנח
 ךירטכס וכסו >  ויכתמ רוזס קדכ * 6כרקלו סכוכבל ךכ ןוגכווסוולע סכו6ככ ססדו
 נרל / ןירטס ןירת) 6מלע ןודו גרד דחכ ווכלפ רוו6 סכומ6 כולו ומנופרכ

 רול



 טצק קלב | |

 ומיפז ת ןודככ ביתכ 5סו וסיס ףוקת (כוד קדב'מית יו ןומע רלמ) כור דו לרסוד
 "תוכרתוו סוכ קול קדכ 6סד" (לוס וכס ו6סו * ןמו6 סעכו = <ודרתת קל קדכ -ךתוווע
 קדככ 056 ללכ מוד ןמ תומרתוו סיל דכעמל ךורטכס סל בכח: ןופלד ןפמללכ
 כוסוד ןפל 6רטסוסס)ו רסס י6סל וכרתוו 69כ קדכ ומו6מ  *ומיחרל סגסי לד
 ןיזע ר6ז5 דס ןמיוק ןורופכו ןירטס ןירתנ גלפתו ברד דח ךכ ןינכ\ לבקר ן6מל)
 רסו ףכרקד דפ ןומח ןורוסככ ורז 9 סירכממ )לרטו וקפכר 6תעמכו לרמי) דח)
 (נסס רע = זר לס ןמ ומטרגסו רמ6 קלכ טעות6 דכ 'קדככ סנס )כו 69 סוס
 לוכוו 6 לדו יכממ 6וס סוכע וכ וס ד 57!ץר60 ןמ סיכ דת סד לגרל
 סע יל!ץר6ס ןמ מסרבסו כבכו י ולודמ 6וס ית ןוסלד גרד ל9רטיכ וסכ (עיוקל
 6מופכ סיס יסמכ ןוס)ד ללוח * ותוער לכ דכעממ וכוס סותי ךרתסו וכטרגסץר6
 יכו ננו ךרוכמ ךרכת רמ6 ת% ותערו וכ "וניר סרכופו ךניר סמופ 0ס 6לכועכו
 ןופסרס פסנמ ךימכ ססלכ סוסו ביתכ 6תימדקכ 6סד .* סומקו6 סט עדו סוס סמ
 .תקכחכ עלו יפרו עירוותערו וכ לכ6 י'וכו סענכלסו רגסד ודימ כרס לכ 6 קמ
 3170 סוס סלק ןוגכ 6סל ' סכרכ ףכסךורטכ6ו6מ ךרוכמ ךרוכתרמ5 ת6- סינוד
 : ךרוכמ לכת רט קמ * סוס סלק 6תומדסב סעלכ ן עדו סוסי סנט סוטס ו
 תס סכרכסיטרדו רזעל6 וכר 6ת6ד דעסכ (כיִכו 0)\ סכ סכעדו 03ו סכט 03 0
 6תכרכ ךורטכס ןימ יכנעי רפס'ונת6 ךרב6 כותכו + יפכ ותנסת דיו תפ כב וז
 רמס סד עדו סוסד דודו = סנותפב ףכוסלטכומכ רח6תס 6סד : ת6 'ס6תתןמ
 6קד ןוסנד ןסכרכ ןיגכ וסכ דוק( ןוסנד גרד וסט עמר וס רק " תו סכרכס
 זכ >> ןסווממ ספ: רחעתו ףגרד 6וסס) סכרכל ךל תו6 נוח קוו כב סול ןיכרבמ

 "סלותפל טומיתו גרד סנססל ךרכת \ וסכ לוכוכ 6דכו ךרוכמ ךרכתרמס תסותעדל |
 כוש וכקז וכפיו רוט וסכ דססתו לד וסווממ ס) רקעס סכ סרקסיככפו 0667 !ענ
 ךורט:67 ןיפרח ןוכו6 סותע 637 עטר 6וסס 6עוי נד סדוכ סוקסקו ןודמ מקול
 וכ סרטו תקת לו כסעוידבע ףרות לס סתסו רחסו = חתפ = >וסוינע כעת

 6רעתסל יס ןעכ דע לכס סוכ ורפתסו רת6 סרק ו6ס+ וג\סלכ שע6וכוכ6ךת6 =
 6סככ ודסכ ףתוננכ 60167 6גרד וסיס 6דד תירכס ןורס 6זכוסו6י6מ טק6 רות =

 עס סככ ססו בותכ סמ לסרטוד וסוינע ןותפר סעכד סתעפב סממ :6שודק מע
 סת ירס6 ול תכסוד דס 'גרד ספ רט כס 26 סנקיו גורס 6כ וכנרס ול סמוע |

 6ווסר ס 60 לנעמ ןומ ונתסו יס רמוכ וסכ דתסת6 057 סך וטורפ סול תי3ד ןונכ =
 רמ6 דעו רקעתס סר 6משל סרקוע סד ת6וכסיס סוכמ רבעתס וסכ דח6ת0ל 07 |

 סת6 י6)כד סדופינ סכוע 67 ממ י67) 6סד לודבס ךמפל ססעת סמו רתכל עטוי
 טרות ל סתסוי ורב סכומו (יילת ססכ סד עדי כס 3 6 סלקד ג: סזקו ו וס < |

 וכ 656 בותכ סל סתס ותסיב (סמיקול סס -ימס ךתסוכ 'רס כ ובו כקפי ידכע
 ספקדק ףכוכמס כר סלכ זע6 סוננס לכ "גו סוונס לככ סנכ סז עס ומ *יכס ךת6
 ןימע רפסד ןוופר ."ןומ סורג ףת)עות ספכוכט סשכ 56רסיד וקסענוקיחד רזס
 וסיכ יסמו 6תלעותו יוסיל כטד ןו) סורג56רמיד וקסעו וקופד * ןומ סורג ןימיכ כ

 הפ .2 6 בי
. 



 קלב .
 וזחת 0 יכסו סלכ וסוכ+6מו םיבו ןוופר ןונ סירגןימע רפשל ןויפר  'קותד נב ספ
 *וקופד 65כרתכל ןויפר ןונ סירב מנע ופסכ ןונ סוסד וקיפד 6כ ןויפר לכ %סד 5
 וקיפד ןול סוסד56רז) -ןוופרכ לכ *  סלכ סטע6 וכ \ ותעמט סנרסכו )כ יכסנכ
 רו * סנכ יסד סינכ ןומוסד רמי ןו\ :סינכ ן5מ .סולכ סדעת סנככוסלכ " וקסענ
 ןמ סוסד ןיקע ר%ס "סנ)ט תכס תלפוכס דוד תכב 6 סיקס וקעו ויד ןג5 סנסל
 לככ סלכ ספעסיכ דו" 6תומדקכ ןונ סוסל סחכ ןויפרכ סנכ סקומוסרכ סקומ ןויפב
 6תוומדקכ תיוס קוחד יסד * ךנ יזחתס כ סל *סנכ ססעס 63 ךתו[לו'ובו סיובס
 ךיתרסוו = ( סינכ תירת 65) סלכ תוסת ןייפדו רירת (תולגר וקיפדכ ןיסינס ןיכמז
 י'מודד 6קעטכ ירוסונותמוס פסד טפסמכ ךיתרסיו יל יעכמ יכס רקס טפסמנ
 6וססו + ומע וכקו סע כו טפסי ביתכ 526 טפסמנ ךיתרסיו 030 יכס 15 לכס
 סמו סיכ 'ייק)ןולכיוד ןיבכ סכודכ ןונפוו 63 דע >9רטול לתוופס סכק סידקס מע
 ףכמוו כמו לככ רועז ריעו ?סרפומ ןורוסו בּוסּו 5ק תעטו 6תעס )ככ סיס סתווס5
 וסוינע וטולטו 09ו סוותמ ןוסויל סכר סכודר סמוו3 ןונעוו דכד ןיגכ 6רדו 6רד לכבו
 ןיזפ רסס סע סכידל ןונ6ע 65נ וסיידומלכ לרמו דכ 096 -וסמ ךקכ6 65 קקכו כול
 ןימע רססכ מודל ןולעד סכמזכו וסוילע רפכמ סוסו ןידס תרוסמ ובל ןונ דוכע ס5ק
 36רפוד ןוסוכוס 6רכד03 ותו ןוסלד סופורטפס 50 6סד סכק עדי דכעסמ
 וס יקל סכוקו סכומ 35לעו סתווסס וס5 סידק6 סכודד סמוי) סוכנ) וסנכ סיככנ
 6קגעמ ךקכ6 53 טוטקד (כידכ ךכ ןיגכו ןירוסוב סקכו סוס דו: ריעז ריעז ןורוסיכ
 606 ןוכיכוק סוכסס 03 וככ ןותד בע6 ךקכס 6) ותורועז ריפו ןירוסיי תפכסד רתס
 66 6כוד) ןספס דכ בר סכורד סמוול ןזסכז ןוסתד ןיגכ ריעז ריעו ןובממ ערפתס
 6כוק לכ לע לקרסו ונכםד ןורוסיד ןוקתפ קופס סכקו = "וסייגע ןיקתפ סמככ 50ם
 וכו ל9) סילוקו סוחכ שסת ןידכ לכ 6תוסרתווןו5 דכע סנו ןוכומ לכ וסומכו סכוקו
 60 סרק פס נעסו  ילגו וטסוכ תטק ןוכרדו סיעסר סכס וכ רמ6 6כלמ דודו 'ןו
 רוית יתעיסו >6ס לע לר :6ס )כמ מתו סיקזחד ןכממ כני ככמ לע סומסו6
 רותל סו ופקכ םממ ר6 סוסס סענכו קנכ וסכיכ 96רמו :ע יוטיעו יודכוע לכד,
 סונוד 6ככזכ וחמד םיופכ ןומ 6סלד 6מע קל סע קלע ורמס * ודכע ףסיב סרוכמד
 וע תגי סע לכ ם+)כ סיתוערכ ןו) ילד ן6פ 56 'קל 5כ קל כ- רותו ןכ6 (ס
 םכוונכ כימח סכקו סזונעמ וס 6רקטלו ןו ס0נוטל סורג ןנוד 6מס סוער תוכנ
 קמע !סלכ קלע ורטתפ6 ןויתס סמ !בלכ 00 כ סעלככ לכ קלככ ןוסימט 6
 קנכ )כ6 תרז( תולי רזעל6 ןועמז וכר רסס "6מלעכ ןוטלסש סגה ןוסלר סכסקמד
 6סיכ (טוע וס יכסו *סופורויומרב ןמת ןוקמתסו סעלכו * סכסינכ סופור תפת
 6מופכ 6קנסנ 5סיכ 6רטסל וכיססו 6רסעסנ וכופקד סכו6ס לע י(כורטפ 'טולטכ
 6ו ונדתס6 סנ פס רול = ילכוסלו דתמסו6מדק י עפר לוסס רת5 "סרכועכו
 6 תכ6 לכ וליכו פלו לכ כת ןוסכסולר וסויכמ רסמ סמיפו סדכועורכע "ו!יכו
 .יר6וורו6ת רס6ו ךרובק ךררת ך06 ח6 ןיל ןורטס ןירתכ ןקתקזי ךנסיל ןֶבס ךיויפ

 6וינת ךכ לכו ךיק <רטטו קילתס5 ךכסולוךמופב 9קלס) וע תר רטכ (וטס
 סר



 ר קלב
 ךרוכמ ךרכתד .לרטס ?וסס ]כ ףוונת ס)קכ לכ6 *  ןקתת5 רבוע ףסד
 ספס ריפה זס ךירכ %טדוקד עדו 05 טוס |" רלו רופתד 6רטס (ןסס)
 רכנכד טיפס רול 136 /סוסמסכל ספס רוש | + שווק 6תוטרכ .ס9כו סיכמ5
 סונז סעטו "וטשר תפס טוס ופקשו 53 רמפ כותכר ללכ סככ ןווכלסו לד ןוסנטממ
 %:6ו רפ סטלכו סנכ לעוו כיתכר 6דח (טועכ וס ושוווורתד קנכו סעלכ 136 חו
 ככר ןיקלס רוס וסיונורת + 0כ3 סורכ שוב וודכוע לכדעסר סוססוממ * םכזווב
 סומרג פכסמ סוס עטר וסו6ו* רדסמ סוס ןכלכ ןופכדו לכו סעלבו קלב לעיו בות
 : סודסב ףתמ 3 קלכל 6) *סכופכ ליו רפ לעלו וקכרע תומכומס טכט תס רמו
 סיכקז סעטנרסס סנכמ3ךורכ 05 תפוקנכל5 כוס 606 סכערו 0לכ עטר כס רשף
 סופט - סדוכ סיטסקו ןודמ יכקזו בסומ יססו וכנוו כיתכד חלו וכקז סעטו 67 * חו
 :לבורכד וו 6 ורכדו) "9לכ וסייפרסכ טלסומ ונוכו 63 ו וסייכמ לטכ סופקו ןוכיחל
 ןיקכוד תלת * 6ר סיגפו ףכוע סובפו סוס סכדול סיבפ וטוקלכ 62 טיינבתסכ ןולמ
 : טרסס 6וס05 ךירטנסוכסנ 6000 סרטס) סוס ןקק * סונפסוס לע
 ססול מיו ביתכ וסוסו "וול ורכדוו כותכ ןגכוס יסכונס ספ כול סיל "7 ראלר

 'תעטכ סיטרחנ ווס 6ר50'רטסד כמז 6נססכד ןובכ * ס3י9ס ספ וכול
 סומרב פכטמ 5ק וחוכט :וש'נ רכדו רטסכ"מלעכ ןטסכפמו ןומיכ ןורטס יתכתסמר
 יכסוןמת כתופל ועב 69 וסווממ וטרפת6 ןודמ ורסו * כ6ומ ורס וכסוו ווד 6מסכ
 וכו כמ יטרפת6ד ןידמודבע תו6ו וסוודוסלב ב0ומ ורס וכמי\יתכד ור6תסס ב0ומ
 סכ) סס סיררוכ וכ בותכר ןוסלד כוח חכו6 6רקו 6פוסכ ןסקט ווס 05 6
 :'ונו סתוס6 ןידמ 6יסכ תכ יכוכ רכר לעו רועפ רכר לע סכל ולכברט6 ססולכככ
 טודסכ ור6תמ6 ןונ6כגכו רתכל סככזכ ופמ יןוסנד סכופ סוסו וכ6ת ןו36 ןורתכ
 16 ןודמ וככל ןו) סוס תו6וסקכ סענכ סע במ ורס וכפוו 67 = וסוודוקנכ ונז0ןי56ו
 זרסתס6ד ןונכ כט ןוכ שרב כסומד ןוכו6 וכותוד סכיסו לכ6 * וכס ןוס)ד 6תוער
 סכקד סנמד 6רקול ומסמ יט 6פפט סמ םיכ ןומ ומרג ןודטד ןוכול ולו ד עו ןמת

 סכתס יתוכוטסו עמר סוסס רמ6ד 6תעםכ וסויחרסל וזו סולכ סל ומס 65
 ןוכוסו .:ןמת וכותוו ד סנמ) בסומד ןוכו6 ועועדו5 רימ יו רכדורטסכ רכד
 סולו 6וססכ * סעלכסע בסומירסוכסינ ד לעוןול ולז6ו סולכ 575 וטסמ 6) ןידמד
 סוד)6 סכונ דוק ניע)מ 5קור סונע ךוטקסו ןיטלכ דיכעו ןיפיחל םיתל עס סוס

 * סתכ סע 6
 1%6ו50פ0) ךירטנ6 6קד סוס גרד יךטעס!(ססיכ(ס מ = זר

 .פכויסכ סוכ רכע סכקד רמס (כוונכ סדכ ורעתס סוורכחד | " 5
 וטיוק 0 ןורת *סעלכ דחו = *36קופו דחו :וסיקזח דמ וגס 6תלת -יו)מכ סו) רכע
 רמו כת וסו6ו סנ6ס תומ:עס סכויחתס כותכד 56קומו וכו סיפק ד םו תוסו 6סדכ
 קנכ סענכ "לככמ 6 15כ סקופר ץר6מ רט וסוקזמ  תערו רתס סודללו רמו
 סנופ סול רמס רזע)6 יברפ לו6ס ותוכ דס "  סוטקוסו יל5'ח)מ כפומ ךלמ רופכ ןכ
 סעוככו סמו 56 6רקיוכ'תכ סממכ ומוסר .- ספמע ריתו סע)ככסוכ לכיפס (פיות
 7 06 א | ,



 קלב

 רינס דס סויסרכ לע סונכוסכ ביתור סכלמנ סוג רקס \סעלב 56 סוד) 6 שכזו בותכ
 סכס לועוו 03 רמ6 ןכפ רובס ור * 6ערתנ םטבל סוס ןסט רמ6 = ףערת סרק
 = *סודסכ סרקוו ורכ לוזוו) = םווס 03 סו רמס 6ק!סכ וסר סכערו )כוס ףכטי סנו
 סודק6 *סו) כ%םו 6)וירכד 6כתוממ סופר6 קחרוד סוכ סיזנסו לוזו6 כ 0
 ור ורכד ספר ךלגר עכמ רינס ריגס סו רמלנ ' סיכבל 6ת0) סו סיזב6ו סכנמ
 "6טרל ורק 6כנמד מוקר -יתחפסמ וככ ךפוב ןודבעו ןיכיקחר ףכומוס 10 סו ןמת
 סוכ ורקי 63 ופטפכד סבוכה 6מיפר רוס = סוכנפ ךמומר ורמי סמ כל רש
 6מופר יסז פכד 6כוכמ לוע סימלפ סומנפ רמו סכלמ םווב = * סכס 030 סר( לק
 (יערתל סרק 6טכ וככמ קופר ריגס וס סעככ ךכ ' סומע 603 ןולכוסומ'קת6 פוד

 ךירטכ6 6כ6 יונוד סלכיס ףכטו סנולועוו כ כלסמ ריגסרומ 6 סכלמ עמט ' סכנמד =
 6 ריבס רונס סי רו " סי) כםי 6)) ורכד סערת וכנ) כרקו ס)ד סו (ןונסכ
 וכל ןס כט)ןסירכל וכנ' ברקת 63 6* וס ךורכ וכ סעס ת0 רות 0 ססתעךת
 י6רמ 6 סחוממ 3) סכלמד 6לק סטמ 36 6רקינבותכ סטוכ לכס < %לככ קכ6 בלס
 ןכו6ת ןופתתו ןיפלפר סריקו סלכיסו סכקתמ סנכיסמ 6םידק )כוסו רעומ סמ

 - / * סוכנ! כר [- 0 4 ּ
 6כנמ כסומ ךכמ רמס סוסו | * רופכ ןכ קככ סוד( ;6 סענכ 4
 ולופ67 עטר סוססד 6תו0ב וקח > 00 ךכמ 36 030 סכימק רמאו

 יזחתס סלד ףרכב ללכמ .כסומ) ךלמ רמ6 סל ךנמ כיתכד סולכ כוטס 5 ךקלככ וכ |
 כסומ ךלמכ סחלכ (ןסו סוכ בותכ סמ סדק כ6וממ | "פכנמ דיכטתס סו סכנמכ
 = דיסס6 רק ' קכ 20083 ךלמ לד ככ6 ' ביטמ רכ 6בוטח * סכנמ רכ כל ןוש6רס
 ןוחכס סנעד ןוכלמ לכ * כר 6כל תובל סוס ןונכת6ד סכרעתס סו * כושל ךלמ
 .וכרד סימס סותרבומקקל ות 6סוססחנפ יב = "וסויכגנ פככימקו ןוסוקולם וכגל
 6חרסכ לוו סוסל דע "סורקפכ ביכר סוסו סוורכח סועעווסו (ערמכ תוסד רזעל6
 ןימוומ סול ורמס 6ןנער ןומוימ ספק רעתס סר לקסכ ןול רמ6 ו6כרע ןורתכ עבכ
 ותפקמ ןיטסל וכוס ווס דפ 6מוי 6סד ןיעדי ןכס ןפוד ןומוומ + ןיעדו ןכ6 תו 6מ!עד
 וססכ עמתס6) = * ןו) ףפפקל ותו יסדוו ןוכיסכ וענפו לקה סוססכ ןורכע ןוקרס
 ן דיקולו 6לק 6וססכ 6067 (כוסנפ תו = *ומוורת קסכד 67 סריקד לק לקח
 6ד סמוי ןוכזתטת +5 ןותרמ ס כד סר סב יפכרע וסברע 56"סדו) ןמי6 וביותשסד
 6םוכל 6מפר טמלעד סוכ6מ רמ6 סקכפ ל סככ = "וכ ןכסת 6קד ןיכרקףןיטסלמ
 .תונודבתוסלפכ סטועל רחסו חתפ י סנערו סנו ופדוי ןוכיס ןוכזתשסו וכינכ תדכע
 , = ףודוחנכ וסי0 036 עדו לו 6סכ ככ סע סכק דיכע וכוט סזיכ * ודסח סלועל וכ ולכל
 לע סילגר יוס טכ רכו סי כט ופסל 6/ופד 6םיר לע סינגר ווטו 6רפככ סק םכ רכ
 יוד תונודב תוסלפכ ספועל יוס וודוחלב סמק רכ סוב עדי 63ו סול לטו סימור
 (רפוכ בוסוותסד 6רח6 0ת6 סינטסמל תונ ןסכממ ןוטכלו 69רסכ לוס טכ רב
 = וסו6רכ סו טיחרסד סכו סכק סי) דכעד וכיט עדי לו כוזת66 סוסו סיתוחת
 סוורכח סוורכקל 00" ערו 05 6רחסודיכע ודכנ * ןרכל'ונודב לפכ סשועכ ינוב

 ג, ל |
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 ופלתסמר ןוכו6ר 6וורכתל 0 0 ופקפכ רודת ילדתממר וסברע וכסנ סכנוףסד סמ

 ןועדו נו ןטס3 ןונו6 6ווככמ רשמו סירכ רועל6 רו ןועממ ר ףסד ועמס (תורו63 |

 ולג ןוכיפו ןורוטו ןינקמ ווברו ועממ 'רד סילקד סכעדוד וסיילע יסברע (כליספו ןכמ
 ת50-6בס סיכ ורמס סיכגפ ורלס6 יסכרע ןוכו6 ןינ\6 ונסד דע * סכערו )ד סמל
 ק5ומח 6סוות-לע 6סוות בומסד ד סמוי 5ע תליסמ 63 0קנעד ןומוו ןח 5 סתישש

 59 ןיכדבןיטרפ סקו יפככתמ ופוע סכימחו !סיודסכ כס דחו ןוכתו 6סכ וככ ססמק

 סולק סור 6 6כס םיססווסייטור לעמ רכעתס 6) )וטו ןוכ תת ןו3ו ןולז 6 ןופ6 וסיפור
 60ת 6ל פקר61 ןנכסת יסכרעיסכרע | "6כני6מ ד לע רע - ןיעמט ןוכיסווסוומע
 סוירכח סו נז וסכ 'סודחד ןותרמ6 ןילמ ןורת ןוטבתד סמ לככ וכוומק בת
 ורועבד ןעיספ ורסעל וקוכשןונ רמס ןיפדי ןכס ךוס סיכ ירסט [געמט 'רד רת לוסס
 ןונוסו ןילמ ןורת 600 יטססירמחו סורממ ןיעט יונס 00 ןמתנ וועיספ ךירדו סוס7

 פח רכס 6נכק ןגתכ סוורכס רמל סקכפ'\ תחכ *ןוכמו תלת קיסכ יר6ס ןות
 במס סרמחה וקוסכ ןועמס רעמפורטוו יפכפויברכר פכ6 ןכבנ ןוקפו 6תססד ןומוו
 ןועממ ר סקי ןכג)רעת6 6דוסמ סכסד ירטחד סוודקד סלק (סד סוקוכ (יירכחכ
 סטע תוסוסנ וכ םדח ריס 5 ורוס רומזמ *רמסו ןועמס ר חתפ |" סוירכק מקו

 607 כר מעט סיפר 0361605 ןכירק מתו סרומ סלוענ סעעט ףקז רומזמ + =
 סרומ 06 ן6מ ףיקז תו סומור לע נועל ססנע סרטעכ רומזמ סוסס 0רטעתמ ותס

 סמכנורופ ןורמסווס ן6מכ םדס רומוונוריס -ןסעב ווסד ןיעוב ןוכיסכ תורפ ןומוס
 ןוסכו סתס (כור 6 סיג 6933 וקפכו ץמת ןפת0ווסד ץגרד טמכנ ןכממ סויכ) ןיכותר
 סתס 6% סכקוכ סרימ רע -סממ ריס עט וסל י רכד םדח רוס לו ורומ ררמס וו

 536 = סכקוכ '6וססרימס 6 כנכו רותו ו סיס סתולבןמ תקפכ ףדח סכור6 סממ

 לח רומ רמת6 סיוגכ ויכג סוסד וסט ןינכו * זוכג סיננכזיכג סוסל סמ) 0כור6 6כ₪
 ול סעופוס = *ןוסתוומטכ ךכעל סו סותטנפכ דכעד סמכ סע תוסלפכ וכ רכד
 סיכ ווכגל 6טידק ס6נע 6חורל ומבע ירומומ (וסס ומכע ן6מ * ומכעל ן6מ) וכומו
 .* רקד רוב סינ קיכס 6 רומומ 6וססכ ףוקתסוכומו - סד כס תירוד לוסס מומו
 רומומ רססב קת סנס לסכ טוקרמ סוס ןיעירססד ןמו לכ 6דח סמ '09ב3 תו כס

 |65 רמו ומק) סורכד ודפכ סוכומי יקתסד 0כ0 סוכ (פסת65 סימקכ סו ווסד
 סינלשו 65 יופתכ עיוכ6 ולי יוס ינכט וכ . רסד ןווכ סורכ בל כרקוד 6

 * סעדומתס6ד 6וסס ככ" ככ ורד( רו ךכומו כיתכ'תומדקב לוכיבכ וופסמד ףדיב
 כבל כרקי 6וס" חככ ףוקתסו ורלסכ כימי סוסס חכ םכ רכד וודחל ןורוק סוכרעב

 יג וחדו טופתכ לע סוכומו ווט | * בוופונפמובומו רוס כיסס כותכ סמרתכל ורכ

 סול סויפדל וופתכ לפ 6רוחסנ רתבל) יוודחכ סומק סוכימו חתימדקכ ינסכמד סדוכ

 6% ןיסככ וובר 6לד תורפ ןומי 6 יס "ןיעורד ןירתרוסדק עורזו וכומו ול סע.שוס כס
 לגרד 6דיספ 6כסד רמפל וקיסכ | "67 0תריסורמ0 ןוסלל עונכ ףתעט (יִסָס
 6מווק ךככ סיחר6 פוס 6 רמחד ןורקות וס 6וורכס = * סרומרמסד וכ(ע ןיסכב
 גכרל סורמפ * לכ סיכוכרל קסככ בוופ סעד ןות6 ומפווסופ 6" סגע ורכסד

 סחנמ 1



 קלב |
 " \ופלמ סלע סוס 6ליעלמ סכ6)ש תנילמ דכ סענכד ןותפ ותו . י ומוע רוסי ןכ םקבצ
 סוס 6וייפד וכייתעדב לקלם תוסויסס ןיכ םע ירכ6ד ןות6סיפ ס63ג5 .תיח תפס

 רסמתסד סכס סזר.יכס165 סכמו וססמ טכסק ינת(ל יסכת 6 שכמו סוסֶסכ 6ח:תפ |
 סיכקונ רטסר סע לוס יבקסד (יגרד ןותס יכ * סכנה ומפוטל ןבשמ 63 ומיכמפ
 ןותפס יפ ירק6ק'גרד 603 ספק 0רכ דכו נע לופו ןות 6 סוסס לע סירטד סוס סט
 ףוסס %טמ דכ | *(כמז סוס דע סינע סיתס0ו סכר 6וסתד 6כקוכ וגכ סינ סתם

 * סופ תי ץר6ס חתפתו 5דכוובכ = תניגמ\ סלע סרטו קפכו (יכוכ 6וסס חתפ (כמז |
 ופ ירקסד 5ור6מק סלנסקנ ןותסס יפ ת6 "ץר6ס ופוסוסדסלוד סנס6) ת0 |

 . 6תתל סיגע סכממ סוסר גרד וסט רסכס יפ ן6מ 6ד (כוונכ רסכסופ * ןותסס
 תוטמסס ןיכ םע וטורכתס ןומופ תלת *  סימס %6ורדס וס [6מווו וכ תות וס
 קלתססד "ליו סוס וסופ ן6מנ ןימוטר סט לכ נע סכממד יפ 00לס 6מוו םדקד'תעסב
 סמו םדקת > ןומופ רסס ןורבס תוסממס ןיב סו ופ ורקסד 6וסס 6ככ טרקת%ו
 +6 סוכנל וטמ ותס סוסד םחכפ יכרפ מק יכסרס "'וויפ לכ לע טולשד 6קופ קיל
 6תכגד ןיטסוככ ססכת(יד וו ופ סכקספ רמ6 = * ןועמפ וכרל סיקמכו סחכפ כר
 6!נט ירכע ווסד ןופוע ןומוס לכ ופרפ וכתיד ןווכ = וכתיו 0דפכ ודס סינוד
 תופ קס ופוע רמסו ןילס ןומ 6מרו ןועמס יכר סוסור רד | :ורדכת(ו
 וכורק ו וסויתכודמ ונטכ ו ומייק * סכס ימי!כד ןוכורפמד 6רקיכ ןיפיבסמ ןותֶס
 60ד וכוונע בממד סוססל ורמ6וסויסר6ל ןוכסיד ןוכ 6סו6 סחגפ "כ רמס * ןסויכבכ
 סרכטד וי סימ סולט לכ 6 6מייק סותוטרכ 103 9תמסו סותופרס סוס 6תוקדקכ
 60 יכסדס :ונו6נופוע ןמיס ורדכת( - ןורכתתמ ו ןופוקת יכומ ןוב 9בוע סולפ דכ
 ודמ *וסוומק ןועככ לימד 6כועמ וסיינע ןירטס תות ןיפכעב ןטספתמ ןימנוס .תנת
 ופוע ןונו6ל סופינס חרוט סחכפ יכר רוס ןועממ יכרו םסכפ וכר ודח) סוירכח וסלכ
 זכררמ5 *כותכ ווטעתלכ לע ויטסרו 6סד ןנועב 65 סוופ ינעכ חרוטו 6תומרקב
 - סונוד ןכתמ וופדפ ןונכי ןכ6תיל ןלפ םס סכק 15 לכס - ןול סכסרט6 65 כס ןועממ
 רמ6ו םקכפ יכר חתמ | *ןחת ומסתסנ סויע ןמ ותסו מנוס 6וסס תוחת וכתו
 ןמ 6וסס 656 ןייעמ וכ יכו סיכג ןויעמ * ןומכ5 ןמ סילונכו סויח םימ רסכ סיכג ןועמ
 תי6 .*ןיווס תו6כס לכ תי 030 * 6עבעכ תופ ןוריקוו ןוכט ןיכיופמ סמכ סו * סיכב
 סיכנ ןייעמ :36 ותסו ביתוה סמל תו ססכס= ססובי רת6כ סרכדוב ןקופכד ןיועק
 יססת5 סינע בירד ןפמ ןיבוסו ןיכענ וכיט דוכש ןויעמ 6וסס רוקיו כט וסו6 סוקכ
 ןוכייעמ רסו ןויפמ סוסס תוסו סמכ סיכרסם פורד ןוכז ע סעכ ןידרו) סמכ + 6לככ
 סיכנ ןסמ "סוכג ןויעמ סוס רמלק )רפי תסכככ לכ 6סמיסנ6 נכס סיס סוק רפכ
 ןונ יקטס 5קד וסיוננע 6דח (כו עעו שעסעתממ 6קד סכק) סול תו סוכג םמק
 6וססו וסייכמ 6תתל תי6 67 6תכב ןובוסו ןורופ ןודכע וסנכוזיכגוריעט ןונ יורו
 ןידכע ןוכרמ5 סינג תי6 6תכגיסס .תוחת 6ונלעד ןירטס לכמ 6רחס רוטכ 6תכב
 דכ .סויק סומ רסכ | -ןונ יקפסד ןויעמ ווס| ךססתס 6תכב ו6סו "וסיימז) ןובוס
 0 דכ ימסד 63 15060 ןוכ סמ רסכ ווס ךורטכס דכוןוועמ ווסְךירטכ6
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 םונזוכ ןונפ סונזוכו6מ *ןוככל ןמ סינזוכו יס6סמ 63 סע ןוב5ס דכל *  וסוג)ממ שו
 ןקותמ ןוימ ןומ6 רתכ ןול6 סנוענ ןיפט סונווכו ןיומ ןופככ ןועבכ לכ ןויעמנ ורדסס
 'גנזוכ ודומעתס נעל וככל ןמ וקפכד ןירופמ סמ ןוכיס ךכ "וסוורתב' ןוגזס טפכד
 ות 67 רק סד (כוועמ לע סכורק סד רתסכ ססוכ ן) םופר סלק ךכ ןויפמ ופסכ
 ביפ ל רוגתיכ * רגוסטפתל סונע סח5סל סוכר יפו ריע 56רונק וכרמסו זותפ
 ספכ ןומיע סמכ תיס ב 6סד 6תירוטד ןיניבסו ןיסר6 ןונ:6ןוכט סעכ
 סנ תוכד סתירוסכ סנמ ך) תילו רטס לכל ןרסכמ 6קד [99נרמ סעכ 0םכ יככ) ןיכט

 . "סוסרלמ'ועכ סוכ קוו * סוטספ סופכ וסיח 0רקו60 .רטס לכ ןרסכמ ןומוכוכ סת =
 ל7תס6ד ן6מ סיקנוק ססכו = :ךורט:סד ן6מל רסו65 סע 6תמכת סוכ תו
 סמוי סוסו ותרוקכו ונפחלו תרותב 00 וכ קכ סמ סכ לרתס6ר ן6מ *רידת סתורוסכ
 65 סכולו סמוי כירוסכ ליוקמסל ן6ע 696 * 675 ךימס 67 1606  [עכ סוסו "ס]))
 תוסו ןוסרס סיכ תו ןפ\6 סע "םיתונלכ לע לוקס [עכ ןסמכ 036 (םיכו 6עסכ וו
 תו6ו ןוקרפ סיב תיסו ןופרט סוכ תיסו ןיפוע סוב תוסו 6חומ סוכ תיסו ןיכולק סיב
 וסכ תו6 6תירוסד ןילמ ף\6  -ןועכמל רמע רסעל ץיקלס ןיפ0 ןוכוו תעכס כוס סיב
 ןוור == *ןורימט ןיור * תוקיורטמ'בי תמכה +וומר 0כד ומר -ססרד :9רקד יטספ
 ן6טספתמ סו ןסכמ רתסו רוסי רוסטו 6קט * רשכו לוספ * ןולס לע ןיל ןימותס
 ןוכוכמ סמכ חכ = * 6קמכקב סכמ וסו6 103 0/)00910דו ץעכ סוסו רטס לכל ןיפכע
 ביסוותסו סמנעכ סוונת סכידד ףממזב ולופסד ס5ק ימק תורו לכ ינדתסמד ןומוס
 יכסו 6תירופכינדתסמ כד ןוכוס לע וסוווונע סול דוקפ סכק 6ככ9) לכמממ ור
 6כידכ וכויחתלו יפמקל ןפטמל ןיפיבס ןוסיכוח ןמנכריע ל5רו:תוכ | יס
 .רונת וכ סכס 615 סוכר סומו רקס ד רתכ ד ןומוו קנת * סיכר ותק * סוכר סועו
 סומוד ןנכמ 6תמב רכד 6ערוזתססד 0דרתב (ה ץומוו תלתסוכר סימורוע לע
 ןוכו6 סוכר סמו וכו סיכר סופי סוד כוז כוזווכ סמו בותכד ןוכוס ןימוי תת סוכר
 סוכר טיי רוע 6 רו: וכ כס 616" סוכר סיעו ורק6 ד רתכ ד יו תלת 6
 יותוביכב לכ לע ךל דיקפסו 6ת * 6תכ רכר עדומתס6ד ד רתכ + ןימוו 6תות
 6 "ןיכוס ביסוד סכנוס ווסד (לכלו6 וסוסד סתקכ וסוסד חת 6ד סנע ק6 תיחטת 5
 לעו "סכ ןוכסוד 6000ןול 505160 לכוד ןמ סכותס0ל 6תומ) 6טיע כיסוד סוסס סנש
 כרפ סולע סטסו6) )ו כיד סי'ע 6פדכל ןורג ויגע חודכל ס:ע 0 תיחסת 5
 [וסס יכול כסת ומממ וכ -סמלעד וטכופ רססל 69טקד סיסְס סככסו כרמי טסלש
 ןופוסת ןיחור לכד 60 פוקת 6רכט פס לכסת וכממ וכ 0% -0ל"סינמ לוכ6 לכח
 תורו 656 6מ!עיססכ סטדוק פור) 6תכולותו ססכס ולד סוכמ ןיקפכ ןיטילקל
 ןוככרק לכ רוקו סלע ו6סכ סבוומ 3 יסי) סל סכרפמ וסיס לוכוככ ססכו סוססד
 ברחת6ל 6זיויעו יסוער לכס וסכד סע ורעו ותלכס כותכסמ ןכרקכ | *%מלעד
 =דחת(6ד 6תורופו ףתורו6ד ןונמ ןוכוס 630 סכקנ סיל תיט ןינכרקומטכו 6םדקמ וכ
 > ןווכו סותווכד ןובי6ו וכמו 050 נגע ו6סב (כוות קולו לכ (ת ומפמ וכ כ'גכ סימופב
 לס יכ סיכ כרת 6-7 סוכ רועט ווס עורכת (ל ותו סי ןז וסופו כ6ת וכמפד
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 ףוסתו 0כרכר (כנופ סרמס ץט :(תתו לוע עדווותמ6ד סר ירח66ד סלפס ןע
 כ | * רידת סרס סוטס) עלומתמ6ד ןלו6 סולע ךימס 67 ו וכרכ רש6 סרפ סוססד
 ןיקת(יו "טוע ןוכ ביסוד וס סנע 6 תופת 2 ביתכד רדס( 67 סלמ רו:מכ ךיכפול
 וקתסו (ותכוותכ סרדססנו 6כקת0ל (טוע ןנ ביסו וסי6 רוכמכ ךינפמ 625 תל
 נענו וסעק סכ5 ךונפמ כ 6 = -ךוספמ 6כל "ןורפוסו סכיקוכ ןמכויז כסמל
 ןסמו ןמת סלע ןונכו 05 ןוסתתו ןוס!עד רתסב רו:כ ךניר וייחד וזיקמ ךיכפמ
 ףוקת רתס רוטמ וסו6 67 סכומת וסו6 סמו ןמת ןונ6ע סכוטת ילעכד גרד וסוס
 יפעל (וערכ ןככקתסו וסיובומ) רפכמ 606 ןונטכ 6ד פטיעד ןויכו פיסת (רכטו
 ונדתממ 6קד ןומיס ןופכו כבכ (תירופכ ונרתסמר ןומי6 'ע סלק רוקפ (ד לכו
 רכע סמ ומס = 9מנע ו6סכ ןוכרכר ןומל6 ןומו6 6תורופכ ינלתשמד ןומיס סתורוסכ
 ןוכרכר ןומניס תלת 9% 6דח (מפו6 יד 03 סד חרס ססכז ןיכניל ןימלו6 עטכ סכק
 ןוככוס 6 ינעכ :ןורעתי כד סיע סישס סוער 6סי ספק ןל דיכע רטס )כל ןופכע ןסורפ
 ככ ןול ן6רקו שומר (סוועמ סוסו ןמת ןועמק מו רע) 6ד רתסמ (כיועמ דו ןונס
 סידלינ ס6) סג סנתוכותכ רוע6 בר חמא | יכע רויזכ ספכפ 'רד וכו:כ 6פכ
 6רכ 636 מקל לסרו סוס "תורתכל <םוו 6סנ = "לגו לקו ףסני םגכ רח( ווחתשינ
 ןיטככ לכתסמ עסר סוססד סוכוע חד ןווכ סו 6מ3עד סחידכ 6ץופר 0רכ כט
 וס ןתי 637 ןונכ סלע יסכ) .סופוגו יועורד שירפו סרתכ(ןמ קיפכ סימ6 \ע לוחד
 6וססל סיניע לוכו .6ו סע פפו רטס לכל ןימס תיס וגסת סמכ סימב ווניעעפר
 * 6םוכ 6כוע סוסס כיתכ ומיע * ויכיע תס סעלב 6₪י) 6יד (כוובכ "סלע ססט!םל עשר
 (טכמ 696 ווטכסל ןכוטוסמ * וסוינע 5)6קס65 6עכ ווטכסל ןכוט לסרטו ת6 רי
 .ןכסיתכר סשכ ףכוע וסכ 6טלס נד <סויד 6טכש * ןמיככל סטכטו ןמת סוס ףסויל
 סוכ 6טלס מד ןיע ונע תרופ ןכ סימס לע ס6סכנ ונסת6ר קרופ ןכ סמ *ףסו תרופ
 חטכל ו6מ .* םטכל ןוכסו כותכו * ןכס וופתכ ןוכו כותכר ןמוככר סטכמ * ססיכ סנופ
 סרוט רכעס ףכ6 עמר 9וטס רמ6 | * ןוטיכ ןועבפמ לוח 6)) (םוכ סכועמ לוחד לד
 עמר (וססד (כוער ת6מח ןמת תוס לחַר * פוסו סקלכ !בתס6 6כ0 סיוקת6 697 ד

 < מו רסס סורכ :ע ת6פפנ וסוילע 9ספדב תםורפו תפס דכע ספ 00620 לסט |
 וילע וסתו דימ סככסמ לע סירפד ףפדוק חור 65 50רפי 6 (ריו ומוע ת6 סענכ
 6רוקסל עטר סוסס בת דיעוי סילע 6פחווופדג םירפד 56רשי לע ן6ז 'ע סודל6 חור

 פחד סתעס סוססכ סכק רקס < 6רכ :ע תספס מי טסו * 6פח 6רכ +תומרכ <
 < סטוכ (כוע וייר (תעמ כ ךויח סנע עמר 6וססל 6כוע טוסו 037 סימס לקר לע סיס
 ופחת ךמ6 * ךמ5 \ע תופס תס * וסויע ופסת ךמ6 וככ עו ךככ לע ללכת של ירח
 ירופכד (פויכ רוית6 0תמכפה סורכ +רק י6ס* "מכס ת6 (רינ ויסוע 0 שו" ךיע
 וסייגע 6עייק נרטקמ 6וססו וסויכוס +ע 6רפכל סכק ווק (כולכ יעויק-6מגע וסכד
 וימפ סרפכ% כיתכ ןורכו = = * ססורוד סוס סיל ולס וסווכופ לע ןו כול ביטסד
 .ןומ מחו ומיע סגרטקמ )טס ףיקו = * 6סורול לכקמה רתככ וכפל תכמוסס סתכמב
 וסנכ תיכעתב וסלכ ןוקומו וקפ ןוטכ יח ןילגר יפחו ףתיכעתכ ןכעתמ וסלכ %רםומ

 .סווקכ



 תכ*- קלב .

 50 ךנ ס6ומ ו: מוד 6 ך ס96ימ רמו ויקככ סויקכ
 "ל 0ע0ו יקומו לע

 לכמה ןווכ 036 = *סונכ סיפ בתל ךורטנ 6 1600 וכו ךדכע ,ת0ס סוד ןכס 6
 .ןיגכד בוטח 67 6כוונכ 50רסופ ןו) ימחויוכוע יקז ' רובוכס וסל ךפסק 6 דחוס סמ

 .ימוסמ *סודניס רמפוך) סנ6ומ רמלו יקומו !ע לסס * ךכ ןועיוק ןוכוס סיליד ונפל
 "וכס ןיעווק 6 וקוכי 6 לכס ְ 6כלמ ותק ןותכפר ןותס סכית רמ6 0 . 5 56

 :םולנוס "סיס 0ר6כ 6מעט ₪ דעו רמ6 6טרקחור סידנוס רע סו * ךל 059 מ
 . רמועט נו וכסמ 637 יוכי ןוכוס מס סדק ור 036 * ךלכע ת0 סיל56 ןכק רמ0

 לכ סכומ )כ ןו3 ליטקו ךנוד סמק סוססד 6דוב סכק ןו) רסמו ס6טחד :(ןיעט

 סכק יכג) קילס דומ יקוכי ןומו6מ עמה ןווכ  ךדכע תפוס סדו סכ ססיקסוע דו
 - ןוסיכוק ןיגכ 36רמו לע ירש (כיד 6 פכודכ טומסכ ךסר5 לכ סמלער סור6ע רמו <

 ו סכקו = 6כוק )כ ןוכ 6לטקל ןומ תרסמ\5מ ךמקל וכסש סלד ןוס)ד ןיסוכי וסוס
 6גרטקמ סוססו תוקומתכ רכס יוס כ תעמ סיִססו *וסוילע סקו ךככ יונמ לוטכ
 ןיפטקכ ןטכנתמד ןונוס סכק בוסו ונ וכו'רמ6 סודי תוחפד סכממ וססמ ססכק ליטכ
 , < .ל6 רוע סכוקד מעט ןומעט נו סבופ 6)כ ןוקומו רסמ יליד כמ וסס)ו ןיכוחו
 .ןכס רש סודניס סונ רמו סמ סידק6 דפו  "וסכ טונו 5)) סודי תופת ןול 3
 6כממל 6חכט ססו נד ןיגכ) ססטק לכו סכומ 65כ ךדכע 6וסס) - ךדכע ת0 סור
 מק 6ד 6ווכ ל6רשיד ןיקולכ ןוקנס לכ *יוקי מול קפס) ףעכ סיכמ רותי ווד
 סכנמ רוכעו לכ וסוומקל בכעס סטדוק ור 60 סוכל רבע סוסו כוקכ סמ סלק
 69וע וכבל סומרג רעז6 םימעפ עכמ סכר6 וחתםוו -ססוכפל רבעיסדו לוסו ססימפל
 לעי דקו דפ לכ סומע ןופ 633205 סומרג ןיטקסו סינעד ןיסנע ןיגרד1 יכב) ןיכמו
 !5תב * 36רמו ורוכביככ ןונוס כו ןכ 607 ימסרד גרד סןסס) | * עק(ידע ותסב
 עדוסווסויממ עכת סיכבנ קסמה ןווכ  -ןתמג דע סומרגד ורועו ל דיכע סטדוק חור
 6מי6 ירופרס סווד 6זוכב סרימט 69כו0ל ןיפסע וסונוורתו 6קת) וסייככד סרעכ סיל
 'כת6 רסטל סכיגע רפכוסוססויכ וכ כותכ ןידכ ןופ פרפכל 50רשו לע ןיעבתו ןוסלד
 6כסל ןומוכה ןיפ6 סידליס 6תטסו* סכולע רפכו 006 כיתכ 6 סכת6 רסכ0' רבו
 6כוע ןונכ וסוונע טס 05 מכ סכוע "וסכ 6))כתטס)ו וסכ רטעתס) ןו) כסי סלק
 69 09050 במ 6 יסיקטנו סחכפ ר 9ת5 + וסיולפ סירטל סקככ רד סשקוק סור כט
 סכקו ךכננ סכות6ד 67 למר 6 ססכו *י3 ודןולס ןופמ עמטמל 06 ףד סקר6 סנותס
 טפלפ סכקוד 0ד גויעמ לכ6 תלת 650 דח 6כלוסיר )| = "(סמע סכתטסד כס
 ןורקסד ןוכוס ןוור6 תלת ןיפס ןיכנו6 תלת = *ויכגו ריעטד (מיוענ 6וסס וכבל סוט
 = (יססכ סננוח ססכז ןסכ(6ל סור ןוכרכר ןוכנו6 תנתד 6כקויל ןוכיסו * ןוככלוו
 .סוטור !פ דחו ססכפ ירד סוטיר לע דחו ןוטמט רד סומור לע דח ןימ3ס וכוכר 6 תמש
 רמ6ו סחכפ יכר סככ | >סוורכמד ןוסוסיר לע רטס לכל ןיפכעוטספהס רופ56 וכרד
 וסיידוחלכ (כודח ודיד לעו ךדוד 5ע 6ל) = *ךכ ןסמקד וכוע ןוסכזו יקנוק ס0כו
 סק + ןכומ דקכ 0מודק סכנמ ומס וסיס בומח (כודק כ 6כרכ רזענ וכרכע 6
 "רשנ6'ר סק 'סיליד ןומק ךרפש ומק) סעיסו ךטטויקכ סוק רזעפ 'ר רט :סיקטכו

 זםתפ 2%



 קלב | .
 ממר סכס סכק סמכומע- רגוכלומ ךלמ קנכ ץעו סמ (כ בוכוועע 0ל| = זותמ
 יננכס וכב) סורכוטק *סורכיכב) סכסכ ומ לכ סוכנ ובספר בע וסיסד ומכ לע
 6 יוכסרמ6 = ינוכק 93ו ןונמכ סוכ ףוזכ סופר6מ בת 65 סי יק 67 ככ סי ו6
 6כסכ סט טורכ םימק 6סיסויק6ו56 = 6מוודע סכלכעד סמכירכנ יןכטמפ סכיעב
 סוכב) ןכחתסו לווגס 056 דיבע סמ סינתממ סיכקוול 60 סיכ ףיוכ סח *י5כב סיפוד
 ןוסומעור סט לפרפוכ סלק ליו ןוכוז לככ ןכ-בבעתו כד ןיגכ ןומוכר ןיפממ סיכ וו
 וטטק ןוכ'05 סכיקנד 6תעקנמ ןוגכד ירככ ףכומק ספק רמסי ונוכק 65) סחקנסכ
 'פכפיוכ ר5ו) סתרכ %כב ביתכר 900 סכםוטח ןוס)ל ככ וגמ סל וו *ןוסישירכ
 תויכתסס דכווו" קונקכ ורככ 05 'רסת רוחשמ ךטח יתכד ןוסלד סכווד כתפס וסכ
 סמו ךכ יתימע סן ועע* סוכוכחת וב סוכבל סככתתמ יסיס 6תסס ועדומתס 60ו וסַכ
 לכוס ימכ לכ וע ך5 תיוטילס ךכ יתוסע סוו :6ספכר סכוכק לול ס6לוקו ירכ ךיתונס
 לוססווס תכ6 וכ סכע ןיכרח6 ןידכוע ך* תילכע+ו 0מ\עד ןוכלמ לכ \עְרְי תיטילש

 יוס (כרוכו *רועב ןכ טעלכ ותו6 ססע סמו כ6ומ ךלמ קלכ ץעו סמ (כרוכו ישע וכ =
 (מול נע לע קלכד 6טיע סוס סמ +פכתס6מ תיס תמס * ץעו סמך וטנכ רוכד |
 "וגו וכרוס6 ס .וכ6 כומר כתכד סוסד סעכ סולכ לכל סול תכופס 05 ףתורו0ו
 סופיד רטסמ סימסד 6סעמכ סנסל סכקז נססעו ממ סיכ סופרת (כקוידו רוט
 6סעעכ סוסד ןווכ םממינכ6ה 'רוונו סקוור 6ד רותי רכ) סעיספ טוסו יו חתותס
 <תכיתמב ומרוס6 תועכבמו סוס (דו 67 (סווגכ'\ רכל סעיספ טיפוס וכרוס 6 סומסל
 %.תסכ תועבבמו סתביתמכ = * 0לכד ס(גע 6וסס 6)כד ססמר '\ רסס תעכג סע
 י סול תקכמ 69 ןוקלעל סרכ ןמ'טרפת 6 0 תעבבופס סד דפ ןירטס ןירתל סו
 ךורטנ6 סכ לופכתסד .(ותתלר סרכ ספכג ףסד דחו + סע סדסכ ללכת דב
 ספדב וג סי עשו ס6)ע תעכב סול 0לטכל ססוטמ סכלמ ותוו דַכ כס כול
 רו * דודד (חוטמ סעוו ףוססכ קיפי סכמו ןוסגע ןייפכ 6עקוסלו סול 6פקת6ל ןובכ
 רת6 נסס) ריו) תכ0 ןועו * ךיתדלו סווס יכס סתס יככ 56 רט ו קס 5 סרפסס 67
 .םמע נו 0 = ךיתדמו סויס יכס סת6וככ6 רמ6 -ס | 6רםכל) קק ירק
 סוסו תו6ו 6קדכן6כרכ סעככ ןורטע סונככ ןוופ סמככ 6ספדב עוחעומ סו קיפ6
 ו קתתו ןמתו ףסויד סורכ סרק 6חוממ סיכ יולכתו = > יולופלכ רסתס( מק
 6סיו לוטקתיו שד םוסמ תופו ןוימ סכ תונד סת סעכב וטו( ןיגסו 6005 רתסכ
 תועכבמו ףעיסרד (תכיתמכ כגכו = *סוקונ סעכב 6 ןווק טוסלתל דע (כמז מ
 יס6ו063 ר 0\כ רסס ס6!ע 6תכותמכ לכ" כותכ ןימ6 ןורטס ןורת לע ר תסַב סימס
 דוקו לכ 6רחס'יכוכרע לכ סדוחוכ ןוכטי דדכל סע ןס + פסו ףומוק סכ תונד סמ
 6פורכ לקייתפו וסוס סורוכ 06רע סולי 6וכ 6סד * לי כול 3" סוס כס סולש
 יומו עזג רמתפד סעוג לד ומיד36 6קלסד 6רי)0 ס6לע (םור ד די "ניכמו (יעוגכ
 ןינכו = ס = * תופי (קדכ (דוחיכ דחוותס 57 סזר\עו .(תתלה סלוכס (ר 'וו
 תוכודוכר ךקלוק ס6כז 'יתכיתמ ורב רזגתסד סור * ךירט3ס סניבס סוכ תתת
 %סורל - 6רועוטכ ד 69יכםד ןחיתמר רועוס סמכ יערת ךר6מד ןיפנע וגל

 יעזגנ | ומ



 רר | = ץלב |
 6)כוץירטס תיטד סרועוט דחסד וקותמ לו *  סד ומוקכ |טכלת סו (ליכטו סעובו
 :ןומ תו 36רסו כטחתו 63 סיובכו י תו6ו 9קדכ ןוכטו דדכמ כנכו 'ת6וססכדסית6
 'זעע סימכ 36 "תנו ססדכ 6רווכו <סקוידכ ככתסס) ןינכי תס לכו * ןוסלו כתכ
 :6סד סומכ עדכנו מכת ןול תילוןושנו\ כתכןומ תולה ןיגכ סכד סור כטסתי 0
 , 7 6תולכתססכו סכטפמכ כל 6זר בסמתו לו = "סועותעת סזעמ סמס לכס
 טרםועכור תפס רפסמו כקעו רפע סכמ ימ *56רסו ןוכיס ןוסכז * בתכ ומ תיכו לוסוס
 פכס :רכנ 03605 מיי )ו וטופורימטכ לכמו סעובו מיר סלע סדנקכ נסו
 :סקווד סססכת(נירסמומ ורק 6 סיתועהב לכיס דכפמלו ססכבתסנ ירססה (תעסב
 ' סכיכמו עזבו מור ד ומוסמסומסד 6כקוודכ סילוד סכקומ קופס 'זסמ סוניד
 59רסו קיכלר בעסו | <כסכ ןירוטס ןורת) 0נכוס דד וטיטפכ ססככת(נ טספת ו
 ססנןמו לכ סכמ = *סיכנ) תכעוסו סדקכ םילוד סכקומ) קיפ וכס )0'] וסוסל
 וטוספ (הססכ סוכל קקכ סיל קיפסו פריסוו כר (וכוככ ספ כסו תוכמ םונטמו ךלמס
 6תרכו ?רכ קופ 6-6כ0)\ 6כספטיטפ" דאר סוובכ סדחכ וסויוורת קופסיטטפסד
 + עכורת6 רפכמו =דק.(תעסבכ 6דקכוסירכתס 6עגרב סימס דעו 07 סעברבכ
 ןמ תועכר "563 עפור ..'ר ךקלוק ססכו סד סור ךכינכ רסויתס 3סרמי עכו >?רטו
 יוס תותורכ עבר ס'ספוגה סרוטימ 06 עבור ורק 6606 תורכ וטו 5סרסיד ודודמ
 זחתפ + יש קיפס 9לכ ףפוגד ולילד סרועיטכ וסיסעכור תורכו 'סימוד סרועימב
 ססרכסד רקכ 6ד 0% רקכ יאט רקכ *\ = וגו נוק עממת רקכ רורפ(ורוענסוכר
 רעת6רקב ףוסס סרפכ יתס דכ ססל רקככ םסרכס םכפוו בקכד 0תלעכ רעת0ד
 ןלוע ןודכו ןוכ:ופלו ןוסכזמ 0עלע לכ5 וכוט רבעמלו כ סוער ןדוע סוסו 6נעב
 סכנמ וריסס ןוכוס 5כ 6רפכ ות6ד ףתעסכ דצה 6מודק כמ יעק ינ5מ5 סוס תולכ
 ןוסתוטכ (סעבו (ותבוותב ןוכייתד'ןומוס טכו וסוילע וסו6 .סתולכ ןדוע ןוסוכ וקכש6
 6תווס6ימיולכו סוכד רטסל ןיפכ סכממ דס 6תעס ופסל ןיגכ (מודק 6כנמ מק
 סכממד סוסס סימס )פרו םכממ 6וסס יכנלוממו 6פור ד קפכ סורד רטסמו וודיב
 ןוגכ סכולכ ןוחתפו סלד סוליד (כוד יכל דיקפ סכ ימסל תופכ וטמ דכו * סתווסס לע
 6וססד סתוכז סטק 6עכ (וער ןדיע וסוסד ונעו י ןוסודוכ 0ל) סלקל (דיכ סיוחד

 סיגע ספנ .םתבויתד סורסמ וסו6ד סינ כוטק 69 סו כוסו 6תולככ חכתסו וס םכ רצ |
 ןוכו(ו = + ומכקיסורפכ סמרמ6 כיתכד ועמתמ6 ןכקתקד ןורפנ לק םתעס 0וססב
 ךכוט כר סמ רמ6נ 0מ:עב רעתס רפטס תו 6ןססו ס5קל ןפכסמו ן9דו6 ןורפב
 6ונות סו *  רקפקד סמ לכ דוכעו קופכ סנוז 6וסס ןודכ * 'וג) ךיסריל תפכרש
 סכר יודיכ 950 ווס 405 תווס6 ססד יכס 105 - ןרמ6ד סעכ וודוכ תוסס יכיוד
 ןגכטקמ ןוכ:6 לכו קיפכ וסיפ םכררכ וסס) 6תווס6 סבק דיקפדתעטכ לכ0 *6מודק
 וניטוס ורדד לרטסמ טסכ 6קד 6חור סוסס ןודכ "סיכמ ןילסד ןוטוכ ןוערמ גע ןכמול
 יונק עמטת רדלכ 'ווותכ דעו סכקד יודוב פרתמ6 (תוופס סו .םכ רב סוססכ סל
 רקכורת :ךלךרעסרקכ *ססרכסד רקכיכג) 5:6 ילוק עומס רקכ 'וו כותכ 5

 [ בי

 < (ורפק ןכישגרתויו רוס רקכס כותכד ףסויד רקכ לפנססרכסד רקכ לק 056 יי

- 
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 6לכ 6קכל 6 ךלול ליטוכ ךל ררס6 וסמ ךל ךרעש + ספ: ךל ךרעש +7(3) רסכ רסס
 "וס סופוד 6כוטוכד רולס 6וססל רמ6ס ףסווד רקכ כבנו -יסופמל רכיתכרע
 33 ור יכסו סועקוס 7 סמ 050 ןופ:מ 03ע יסכ לכ 60 | "ספנףווסמ .שפ:0)
 ווס נד דע,רוסכ סוס טכק רכד סז מדק סרוטכ * קיפרע 'תפד עוטק ס:שוסוס)
 לכ ןכו = סדכ ד טכ! קס סירוסכפ סרוסכ דכע סיכק לכע סעיסינכסמל ןומגע ןגנכו
 ןיגרד וטספת ס כגבו' )כס ןינכיווסוימווקכ ועווקת 6 וסלכ ןיתלעד דע ןירוסכ 5
 לכ !יטכ טוסו ףסויד רקכ 609 וטמד דע ץי6לע סיפמכ ןורק ןוכי6 ןורוסכ ומכנק(
 +נע יפווס דע זיפ ופווסמ ונס סיווזןוינת סוכ ןו סנש ןיבוסכ לכד ונמו ןיסלע ןירוסכ
 רקב יפס) ס(פומ ןקתסודוד 06 = * 5כסעמ ןולכו סו תמר ןוממע דע )ועל
 ךיךרעס רקכ בותכר סדו סד ץסונומד סרודפכ ןיענע (עייקנו ספפמתס5 6סויד
 ונסו וסיסל מס סווג סוכ דודד ףכונוכ סוססד ןונכו רוסט כסו!ספ-י) 5לכ ספכ0)
 עווממל 6% 6ק-סכ לסספכ 05 050% רמס * סימנו סכ0"ר פת *רקכ 603 ספוק
 (פ:פכמ 6קו סירס רועלס רוכב סמ דס סכוי 0 :יפולווסר רע ייוד 67 סל
 (יגרכק 60 סל וו ופוז ךיתופונטכ רודת תיוס סרזכ סכו\ רוע: רת6 | יסימק
 6סד ויחד סינע לופסו 60ו ןימוו (ןתלקל סי שוסרתי "כו ןוסמע 606ו ךכב) ן%תמ
 ווכועב סוסכו סנס 6כודפ 05רמסו 6רחס (כמז כות6 = = סיכבל ןולו6 ןכ6 סוקפכ
 ןוכילו סומקמ סכוי סוסס תלו" סיעם וסויו סועוחת בוסויתד 6ו3מ סכוקר דס לע יבש
 סנו + (כימחה טקמיגס כסות וס 6 רועגס 'ר) סכ6'ר רקס )16 (וירכמ
 סכוו 'ססמ סנעדי) סוערמ יככ וסו6ד ינחיסע יכרד סיתופלםכ יסכג) תסתס 7
 וסוומק3 סויק רק סכרוע 60 ונ16 ווסד דע :יסתסו סיגע בוסויקס פונו ביותט(ד
 5 ןקתמ תט וכסנו פיוס תסיכסל רוע<5 70 *ינס (פונפכ ספ:פנמו (לוסכ ורק
 "ב\ סנכמ סנש סוסד כומר דסח לומבכו ליווכ סוורכפ רזעפל 50"סבעדו סל ךסרכ
 וסוסו סיכ 6.701 יזתד ן6מ תיכו ןור זכעמ קנתס6 6סד וסי6 ןועוקפד סקס יפנו
 וטעוי וסונכגכ וקפכ סמ ימכ לכ ןומ מקד ןויכ" ןמתב ולו ו 6פרפמ וטס -ןכב) כירק
 םכ רכל קכמ סנויסוו'רל סיכ סוס רועז 6רכ * ןול סוורכמ ןועוקפד יסוו ריככ ןמת
 סומופ .סונע יככ) סו ךומס סוס יולוקלכ סוס 6% + תומד רתב ינכסד 6פרעל יטמוד
 ןק סרקו וכ 6תורופכ ביתכ סעלער סירפמ טסו וכי 6וסס קתפ * סקכדתמ סועופב
 סורסמ רט6יככו 6קוכו סוס ועב סוס *ננ\ 00 ת6 )סת )ס 4 * ובו ךוכפל רוב
 ('תריעו ותפסו סמ = ומסנ כמ יוס ןוככ ןורת :תורולד 6ד סנמסויס 6עלעל
 כיפכ סס סמלער סור0מ סמות וס) (תורוסד סלמ עיינו ן בסופכ ךכ סוס "יסכמ
 6ווסד 6כ6 סתטס =ןוככ עמ ס) תביסכו תתימ מיס .* 6מ6ו 650 036 526 69
 ועגו סוככ לכ ףוירכפו רועש ל ןככ * ירוד סכוד ן6 ןוכב לעע כוסכס ן\ע יפמ

 רועש רומ9 סוסד רע * וגו קמגעל ץר5) סורל סימס רמו רועלר חתפ וכו 6וססד .
 לו ווכסד סוטופכ קיבל סוס קומו סוססו וסווסוכ קיסכ (ם6ר פדומע סוס 07 רק
 'רק6 טכ רכ דתו 057 יעכ וס ץסומ סקר טכקיעכ וס רוצ5639 -16פרפתמ ווס

 לוס יא ועקס ןוכתו ווסד דע *  ןופמ לכס סכפוכי לקובו פוסט )ע לכ0 סיגע
 מ ו
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 (טודק כמ לופרכ יכגנ וקינס יועמדו רועז ורבו סל ןילמד וסנו'ר כס לכורמ6
 ןוכס ןירתנ ןורסע סו ךכיבכ תוחס למ סכק ןומ\6 ףטכ וככ רסינתנ * כור וכדו
 , רוענפ "רומק *סכקומק ףכוכמ סמולמ 6ידבוקספ (תורופ 6ילותד רע ךל ופיסוס
 וסוו'רו קילסד 6567 דומע ףוסס ומס דומ 'תוככ סקומכ ץכ ככ וקכט )ו (ווככמנ
 תווחת כופר לקלוק ס6כז רועל'ר0 ' שימופכ סיעופ קוכר וכו ףוססנווניע חתמ

 ורק 'עלע +6סמ עוגד סמכ סישמ'קוכו ףוסס סוסו סיכננ וכורק "סיעכ סכוע ותמס
 וכסד +:5וטכו ךככד סוככו ועב לע ?סוכ ךל םיפרסד מחר ךורכו סוייר ךקלוק ססכז
 (קוכי וסל וסומטכ ץןויק ךל ופיסוס יועמדכו יולמכ ומס ערתל ןורופס ןינמכ קופל
 ינוע סול ועדוס ףנ\סונע ורעת סורק תיכל וסוקפ6ו *וגס ודחמ ומע כו וסוקמכו
 ::תורו לכ ןוסודח סעכ יסוו'ר 0וסס ידסכ ומידחו ןימוו'תלת ןמת ודס * יכס רתכל 66
 66 נע סנססכ כימחד 6וססמ סל ב) וטר וג תבוסות( 03 םיורכח וסוו'ר ןו רמ6
 ימק ףככסוחכ ומסע ירכ דיטוסד ןיעמד ןועכמ) ססמ תלת 336 *  ןוכט רסורת רתבל
 ןופמ ןומופכו 6קוספ 6וססכ חתכד (תעטכה (וורכח ןכ) ?מומולו סמידק סכנמ
 סכומד סיעק ומייק וסלכו ףעיקרד 6תביתמכ וסר יפספס ופל9 0 ל תלת ועזעלו
 ןופמ ןוכו6 סימק רפסו ילע ןומפר ונמת5 ססקו - י)וכרעוינע ומחרועכו סטידק
 כיתכ 60 5%\עד סור6מ רטלו סומק סוס 6סופורטפ6 דחו ' וע סוספכ רכמ ךיסנ
 ךניד וער 6 -סקנתמו כונל תיבזסנ ךררומ ןפמל ווע תדסו סיקכעו סילכוע יפו
 ןודכ ףיקת ףכודב סוכ6 לע סימפכ רמו 6קד 5:כר ץוססד וכז\ תירוסד וכז ךפק
 ס . +טכוככ רסו!ת סול כסי ססוכרעו(ע) סוסו 00 תוטס ך6ל סכק פרס
 ןוכוכסע וודונ כותומ 00 סימס ססוכרע ולכ 6סד ןיכם ןורתו ןירטע רתכל בותומו
 * וכוימוענ סוכ סיחרת6 טופס י6כו ןותסד סכק מחד ןובכ יירכס 9תשסיודוכ ווסל
 םלכתס6) תו סרק וסס * פיו \6ס דורו סיחעו תיק יש "רקס ופשיכר  חתפ
 רתס לכבו סוכ סורש 6) 67 סלט 0לכפ וסיס ןויפד 6מס סים 6סו תומע וי וכו סיב
 .= 6סמיכב לכל וטק וסופד ץםכ מכ ןיכטה תוקנו ןסמ = * קלע לכל ןווח ביסוסימש
 65 סיוע וסי6ד דגעכ ססד 6סכ יככלפמ קנתס%ה ןונכ מות יס 'וסדו תותמ ל 6
 ןילכי ןוגרטקמ לכ לוע סוכמ קולתס6ד ?תעמכ סו) 6קזכל נער ןינרטקמ לכ ןונכו
 י 6רח6 סרטסה וכיסמ סוסס5זוממ ן0מ5 תוממ'ג 056 יכס וסל םכ רכ תועו סול
 155 סמוק סי) תנו תומ די סל כד סורק ןוזל ול ימס 6םיכ סרטסד וכיסמד ןווכ
 ן6מל סוחמ דיק'מנע ןע רכעתסו תימ 6ר₪6 רטסר וכוס נססד ןווכ 6דמ עבר
 סינ סוקו6) סו סוחק סשולקד סרטסמ ותסד ףפדוק פורד וכישמ וסט סוקמ
 דורומ ןעונ וסט רורומ רטסד סעו = = ךפ סכמוב סב דוכע 6)כ סולט (מויסב
 56עו סו) קינס דימו ןמת ןדת6ד סניכט ןמת סול ו מילק נר וס
 ונוד 6סוכ ספלעמ 6כק!תססד (תעמ סוססכ סיורכק :6כ0ו עבכ ךורטכסד רת
 ןונמ ןוכופב ירכ סתפד 6תעטכ :תומ סוס פונו ספק כ 6וק6ד ףתעס רע רימ ךולל
 ת%עו סניכט ונעו ווכד ןבמ 6קלס סוסל ילוד 6תומפככ תרע סו סותמסנ ספרפ ןידכ
 ןומל ןיבכ ןויפד ןוסס ןורתו ,ורטע יג וכוסיותסו סוד דת ןמתו תל(עד רתסָּב

 ןעה. .> גל םיכ |
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 סמ נמסר ןוכ * מנע ו6סר מכ 6לדתט6)ו5 תוס סנו ןסכמ ורכד ןונמנ
 דוק"לגו תוקנו סו יטרסי רוסי  ןחתפ *סולכ יסכמ לכס לד סכק ועכו 6כומחד
 6וססכ סול סוסד תוחטכס לע רמסו תנעוססכ רכעסד סמ לכ לע 67 רמ6 סכנזז
 כסומד ספרסכ ססרכוכ סערסכ קורע סוקד 60)ע וססכ רכטר סמ לכ לע למנע
 6וססד תוחטכ0 לע * 6תומלסינ קיכס לו 03 סיל קוכס וסנכמנ יפתטנפד ערס
 כמ וג כד6) סטכוע סלוכסו סכוק36 כס סב יכבפ סככה כס 0 דוד רמ6 סמבע
 ו סכ סו יככסו רוסו פד סתומ רתכ קלע סוסס) ינוד 6כוע סוכס 09 סככמל סמ
 3 וקכ6 סב 60 כו "וסכמ (תמקמ לוטינ ומכתכ 0 תומנ) .*ונ כפקכנ ןיגכ 6מנע
 חתפ :ית6ד 6מ)עכ 6פוסככ 606 )ד 6סכורט30 00500) | סכז "67 סכמז
 9ויעט (ס וכיכב "ובו סדעס ךותכ סוס 6 וסו רכדמכ תמוכוכ 6 רמו ץקוכו סוסס
 .תונ וכיכס ירקמכ סרעכד וכיפמ סמכ ןומודק ןידוספ + סל ךיפמו סע ךירס 6נוענ
 תמ = +סכנמ סכסכב מוכ6 | "וכס ןפרק דכ 036 שפכו פורר ככ תילו רעב
 רכרמכ תו וסיפד רמו סול סומר 6כסד 6רכדמכ ותומ 03 ןומרס6וכו = רכרפב
 נכ כיתכד סוס סינע ףסוקמ .סוססד ורע( ןוסכמ 67 לע ןיסניטרע (םכ וככסמכ
 פפכ סכ ד סמוי סכפולוס יכס 636 :יכסירמ6 ןוסכמו וכסורמ 6 ןוסכמו  תמוסט סב
 ווק סמכו סכ 056 "ס6פג) סכ6 ו) דיקפד (כומס כו 7 ו3ופלו6וערמ ובכ
 ןתמ סרוק 639 סרזג רונקס דכ סונגרטד סבו לע לו סרקד סכוקלע 0)וותומד
 סכעט לכס .וסוירפכס וכממתסד ןוכוסו 6מנע יעטמ ןוכוס ודבער סלגע רתכו סרות
 עדו סוס 69ד ונטו <סוו יכל כר דחפנכ (יוסו ףרבדמכ תימד ןותככ ןמוסןגועטסד
 סונכקנ סופמנ יומיפ רוטכ ד סנס 5וסנ 6ופכ סוס 5 קוו חקדכ ('תורג6ד וופר6
 * ספפסמ כַרויִסו ףתורוס עדו 9גד רכב "36רפומ כר סע תפוו בותכ סו'עו ססמד
 סממר וכוטק סממ 6303 סרכרמכ בסדןוגכו ספממד ווככמ ףסויד סערוד כר
 סע ולינמ %3\ ןסכ6 וטיר לכו ןסיטכס לכו רועל 63 ססוי סע ומירקכנכו וככד רוטכס
 ןוכרפ6 כרקי סכוד ןמ םוימד [מ ןסכמ " סוכמ סכק ופוכקד ןיבכ וסיועקל 656 סמל
 ןד 60% 65 וסווממ !קדו\ סוכמ (סוה ןופמפיה ןיבכ סכווד (וססידסכ ןורכונכ ינס')
 לכמ 16מ ןכע ססמ (סדועדו 03 ןוכיסו = סנוד ןמ ספ ופדו 03 10 תנסו סדכ 0
 רמ6 ךכ סממ סמקדןויכ = ייכס16% ססמד ועדו 0 סמר ססינפלע רסס סד(ט
 ונע 6תסככ ומור לכו ןסכ6 יטירלכו ל6רפימ ןוכרכר ןירבוגד (יפוככ לכד סכימס
 ספט רסס = "רוווכפנ ןטפסמ ת6 טממכרקיו טס 6סיד ןמ סממ טרפתס דימ י ווק
 ןוכרמ ןוכווד * ווכפנ ןטפסמ כס בירק ססמד 6תונתוכע *6ד סגור ול יזקתס 5
 וסכ תו סיכפיזע ןורקסוכווד ןוכוס ןוסיע יגס 6ופוככד בע ו)טנ 05 6ד 06
 6וסִס רמ6 > סוורכתו רזע56יכר ודס = סזמד סיקנוקסלכו 352 סשמד ףתוכתונע
 מקמ) זמ6ד ףמעט י6ס וכיכ6רכדמב תי וכוכ6 = *ןו6מדק ןינמ) כרדסס 6קומו
 | רכדמכ תמ ליעל סלע ךסוית(יד סוסס יעטכ סימופב סיככז ךופמו סומדק גע סולת
 ז"מסו סככו יוכסד 6לדוקכ ףיקת6ו ו\וסככ קומי סוסס לוסכ 0. סיזוופר 6ונקכ
 קיטסו - ררס6 6ד 60)ע) תררסס סלוממכ בס תכסנ תימ .ס)ולמב 0 רב
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 וס)כ וסו:עכ וסיילסכ סככ וכו וספכ (יורכחנ רזע%6 וכר וככ = *סיל ופנו סו
 לועג יכר רטס = = *ירסכ וככ סוס סוכ(וומיע לעו סוזור לע יועופכ וסוקמכו
 ףסכ סכס סכס 6קמי ףוסס רמ6 + קמ וסטפכ וכוסע +ד סל תרמ6ו 2יפוסירכ
 ו( טסכ ו5מ וככזכ 6יעט ךושמ .סלועל סוככוכ ךירכ םקכ סוססד ןווכ ןוכ יגס סלמ
 * תמ ופטחב יכ סופופד נונמ וסיס י6קו רסס (טמכ )ו שקכ (וססד <סמב
 רזצל6 יכר סמטכ ידו \פטקכ סוככוכ ךורכ שתכ 6וססד וכיפמ לנססד ץעט
 דער 56 ידסכומ וקוכס ןככר ןול רמ6  :ףוירכמוסלכ וככויועורד ןיב סיפסותכ
 רפס *ףקמוו6סנ ןיכזו ןומו סקכ 66 וס רכ רוענק ב6" ופור סכסווקס 65 ןעכ
 טורס ןופ רס6 ןוכס םמח יונע ןוטמ 63 רע 6סד 6ד ןועבת 63 וכיוממ וטוב ינרכ ןוכ
 ןיגכ ןופוו ספכמ רע סכס כותוס 050 יכרל ריעפ6 ל6 | "ומעל רוכסת כד רינגו
 ספליטרע תז6 6פוג ןמ תקפכ %תמסכד ןומוו סעכס לכ +סד סתיכ סטשייתפד
 וכר | חמא = >ןומו סעכמ רע 6סתכורב תכזייתל ל ןפכ דע תרדססד 6תשס)
 וכ ןכונת 60 97 סרק | * ךכווכ לו ךווכעל ךיפס) ךדו ת6 חתפת חותפ כיתכ 0
 ףוקנכו לוווכ סיערמ יככ ךוז ם ימו! כר 00 6רס6 ל:טווסמוד םכ רכ וכפי 7
 ךסנד כז לכ 6סויפסכ לופוכ ררסכד רתכו > סוסוכסודורמ6 "סתעדמס
 זכר 96  >ו516) וסוכרכ 6סומו סוסס) וסוקמכ = סותמס תווחת וקסכ 6ד 90ר0כ
 ןי6מר ןוכרכר ןירכט ןוכילו וסיונופ פוקת ספכ 97 סרדד יסדרד לע סכסו'תרועש
 ןירת ףכקת6: סכק יעכוומויכ 6סד = *(רדד סוכ6מ 5כםל סיקלוק ססכז 6
 6רדכ 60 05 6סד תנסו 0קדכ ס0!עו ףכרבר ףכומו ןו) רכעמנ\ סינול ןותכופמ
 ןוממ ורס דפ לעןכונת +6 62620 *ולזס ווסד דע ו)\6* ספוממ סכלמ יתווד רע ד
 סביכנ עו תוירע יונבלפו ססס תכלק לעו וע לע ןומו6 ןו:סו * 6פכיככ לע ןוית( ןיעבב
 לעו *סוטתעוכס לעג *(בוד תו 5לקמד מייד עו ירק תודעלעו :פרסןוט) עו
 *סוקס ןיכ סידמ חלד לעג -ןוטיכ ןיכססמ כמחןל 'ע) סוכת מוחתב סער
 סמו ףריו כיתכד ןיממ וע * סתימתזמכ ןכונת וסנכו ףשוכ (כוע 'פ ף5 ורמ6ד תו6ו
 כס כיקכ * תערנכ וקל(ד 6וס עורפוכ+סמ * ןרסס סערפ וכ סוס עורפיכ סעס תס
 עורפ סוסו זרז ימורפ ווסו וידנכ ענמס וכ רמ6 עורכו סתס כיתכו "60 עורפיכ
 65636 * ןסכס ורונססו כיתכנ ודוכ י'ךרנסו סזס סויס כיתכד סטס 9: לעו
 ותסנפ יסדו וס כס רזפנס 30 'סיכ 6כויעל סליעל ךירט:(ו סכסוותס 63 סר טנק
 סיתט\פ תוכרעעמ ביתכר ומויסו סוס ספרעד סורכו סוס דודל ספוחינ) בורק ד
 ןויכו * 67 6תרעמכ סוע6) סוווומד סיתמ'פ תורעקמ 036 תוכרעממ ורסת 36 =

 סוסל רת6 לכו סםוב ססיעכ דוד סיכ לכ תסס וורלכ דוד תסיתמ:פס לקו כיתכד
 .ןווכ כ6ווכסוס וכסו + דודד סוכיעמ ןכשמת6 תערס יכוז לכ סטוכ סכועכ לכתסמ
 סכסו * גו ערונמו כו כ%וו תיבמ תרכי 03ו כותכ סמ (םוכ פכועב דוד סיכ לכתס6ד
 ערוגסד סוקנמב 6עחו (םוכ (?כיעכ סוכ :כתס6 ספס ת6 !!קפ ןויכ 67 יתסופכ
 (מוע תעקתס6 סוס )כו *ופנמכ תער:ס תקכדתפוופנמכ ןכ5ס עכטתו דיש
 6כווח עפר * סוס ערונמ ו6דו וסנמכ םמל 6ככ6 תעק תו ופככ תערכ ר סיב

 וסל (0027 0 ל |



 קלב 4
 יכוז לכמ (עקרמ סוס רודה 6כוע = 'דודד ףכועפ (יכופסכ סוט סינוד (כיע סע בד
 ןטסנמ פער ןיכוובפכ = 'דורר .סכועכ יופעל סריפס 0מלעב (כיע סוס לכ ןוכוגב
 * 3 סמק דכ ןסדה * וחתטינומ\ רו ךוסרי ככד ס6טמ פרר ןפמל ומיפרב לכו סוכ
 רתס ככ 6)ככ 6שוכליע ףבויפ סע:כר יומיע 3כ0 + וסוימקמ ןסדח ןוכיוק ןומול לכו
 6שוכ 6וססד (כיעב (מלעב (שוכ ססוע תינ ססל סו ונט כוס:םכ לכתסמ סוד
 .*ןענ ומכ דוקלק פסו כינגכד תוירע יממג לע * דורד ווכועמ סכופסכ וי 7

 כנס תיכ 56 ףכו תוסכב וו ססכ סית וס כותכד סבכבס לע" תחפסלנו תסמנו ביתכו
 כיתכד תערב סד "ככסו סונע סלכמר סנמ סוס ןפמ וכ: 6 ו גינע ת6נ תלכו "רב
 ספמכ ןרססנ סירמ רכדתו ביתכר ערס ןוסנ יע - ונע תו וימב6 תס תיכס ת6 [תכו
 . יפרו ודוססד ןינכ רקס תודע לע = * תערוכמ סכסו סור % ןרס0 ןפו) כותכו "ובו
 ינסנזוו רבכ סכפוכ סזיחלמ לוק ביתכד ףיסת לקכ ל6רםי ךיד50 סנס וכמו רקפ
 6 ןוס) םק לוכסכ כותכר נוד ל:קמד ןווד לע = : "ובו כזפכו עגרב לב סכפומס ןמ
 .ןוסו .* תופכב 'וו תרות תס וס6ומוכ סמעמ וסמ | "וגו סנע\קכסכ סחרפו וגו םפחנ
 ןיכמ סורכסד מופתכ שער לע "'תערבס חרפת חורפ ו כותכד תערב 635 סקרפ
 סימדמ נטמד נעו וקנמב ספרו .תערבסו כותכד סכוסכל 6מוסתכ פער יסיזועמ
 (כיע "סרטו ססרכ( ןיכ סוכדמ לםנסו6ד סערפ ת0 יו עגכו) כיתכד סיח0 ןיכ
 * רסכס לע ר6 סרותפ * סע!כל עטר סוססכ סיכ וס וסככו רמת6ד סמכ 0ףיכ
 כנס כותכד ל9רסוכ 6וסכ מוקד רסכ סוס לע 5םיכ סכוע בסיד *רסכסנעיסמ
 ןונמ כס לכ 6כ0 ר6 " וסב ורגיו סרותפ סוססכ 6תס 6נס) סולט רסככ סי36 סטוכ
 סעלכ רכדכ !6רטו יככל ןיססכס ןס כיתכה ןיממ תוורע יונג לכס *סענככ ודו וגס
 תעד עדויו בותכד סרקסד %תורסס 'תוירע ופנו וע כס 90 ווכלעמ רוסמכ
 ךנעוס ךל כיתכר (מיד תו לקלק "55 ורמ6 עמוס "עדו סוס 0) ותמסכ תערו ןוינע
 * וסונע ןיסוכ ןירמ6) (יכוד ןמ 6טסו 606205 וכ 6טיע כסו) סמווק (כודכ ססל
 .תוסכזפס עכס ת6 בותכו סכזכ לוס) רפ עס בותכר סולו 1057 0מוקתכ לסע
 סנה 65 ערס ושל סיפסכס ססיל 56כש ןיכ סיח6 ןוכ סיכלמ קטל :ותכרע

 סמכ 6םוכ ליע :סיכ ווס וסלכו' סכ סרקסיככסו תכד סשס תק :לכינכ (מועבכ
 00 וכו ומע יככ ץר6 > סיכ 6רג6 יוכוע כס 36רםיד רסכ וסל לע )כו רמת ד
 י במת 6 סו סיכ ןקכדתמ וטע יככ לכר סד סור 030 - 6וס ומפ וככ ץרסר סעדו

 6ד יוגוןופ ער סס) תס סקלתל6 תפוס יככ רגר ןכקכ | א
 ספל קלכ 67 וותומעטמל ולתת לטו * 55רשב וסל ךירכד סעלכ

 .ןופיס ססד ןקנכ סמסד סתעסכיוח (ת | = סימק ןיקת6ד ונע ןוכיסל וערתס 5
 וסיסל סונול 6תקכמכ 6מח 020 + 6רו) רטט וסוחד 600 סמ עק *ןכו ועו
 -סודק6 6ד לעו עדו 5)ו 6מח 3סרטוד סדוכ ןולפכ סיזעו בסומד וללע ססמחו
 ריתוסנס בכיפת סעלכ פסו ןוסמופכ ןוסונופד שרפור סכוובכ סוטופב סיליסד סעכל
 ירמחו ןי6תת ןירתכ ןומיפר'וגכ עדי סוס (ינולכ עדו סוס וסו57 עודו 6וסס) * קנכמ
 6רכתת65 6סינ י6סד כת 6 סו) סוס דעו סונו)ר סכוש6ל סרקסמכ 5%ייכס 3

 ירק |



 זר | קלב
 וס יכס סנו סע]כ ל5 סורל 6כיו בותכ 60 (מות יסו -(ונונד סשורב סדסב ירממ
 (כונ ד ץכווגכ סופכקנ ית סנס נסו נסוינע כמה (סממ וסט (לכעיקו0נ וס
 ספ מו לכ וכרכרל רמס וסוס ד ןונכ ס)ֶמ ד לכו" גו יער 6 ןכל 35 סוד6
 ממו ירכוע דוכעו סיכת וכבפ ביתו סוס סעלכ סכמע (וסס ות סוסל ןעכ "סל לש

 ווק 6ו0עו = 6סור לוסס יננע ורממל 6דכוע יוחס ןסוסו סו) עדו6 כת ןודכו ומ
 סוכת ופקו סדכוע זקס ןודכ סונונד ףתועדקכ ןפרטו ן6טמ ירמפל ערי סנס סוס
 וע סמ ערו6ו ית6ד ן6מ ות6סוס ןודכו  "ווגמ רדסווודכועדיבעוןקתתמ רת6כ
 .ןוכוס 65 5 פס תוכיימת ככ טמ ססזוע ךלת 6050 דס סעד ןויכ *ןוקס 6יססד 6דו
 %תימדקכ"'כו ןוכולומ סכ תכנ) סכור סד6פ ךרדכ ןכיבת 5סו מועלה יטויס'תוסרב
 ך6ו סת6 ךי סוק 56 = ךסימ3 לוסטיתוערד ס5ק 6מחד ןויכ ססווע ךלת 63 ביתכ

 1 ויד לקו יוס ןענ 36 רסלסע סוס ילו 6וסס לכ סעלכ דכע סמ ירבו רבלס ת6 <
 יס סיד טרטס םכס6 6ו ווסרקכ סנו סוסס ככ גטס .טרטקת0 9706 רוטקב
 ןי6תת ןורתכ ןי:סכ סדוסו ב רמ6 קחכו רד ןכיוסו טוכתד רטכמ 965 סיתוסרב
 ט) למסד 5רטסמו (כמיקוסד סקכ ורמח (כימוד (רטסמ 0360ם ולו סכומו תוס

 טרפתמ דכ ףסוו וסוי ר6ד סוס 6דו שקש) סרסעו כיול ןוכי6 סרסע כ6תויבת6 |
 פוש סור:מכ סוסד ןווכ ןוסלע ןוטודק ןורתכר סורכ 6לע)ד 0תפכמכ עדי ווכסמ =
 %מםד ןוכוסנ כומוד ןסופ ןרופס ךוס ןופתת ןורתכ ןומיסכ ןוסנוד 0תמכת סוססכ |

 ןחת ףונוטד סמ ווכסל זמר ךכ ןוגכ) + וכתו ירמס 009קסד סרסענ סכימוד סרמע
 לתב וסנכ ןלונכ ץסומוד ןומיס יסוגר6י וגו סירוקס טרמע תסזכ חם ווב 63 בותכד
 ומסו = נידפו רוטפכו רוטכ םורחת 6 כיתכד רוטס סוס סוסו רומק ורק(ל
 .ןפינכ 655שד ןוכיסו = ףבמוקוטד סמכ סולע טלםול "פוממ סכלמ ןימזד רומס סוס
 סכמיקנטד ספכ יקדרדד (נורטק רוע קופכ לסרטפמ 6סד ןותס ירקסל דחכ וסנכ
 ימפכ ןנונכד רמע" רסס תכת6 "וכות( ןב רוע לעו רומח לע בכורו יכפ ביתכד וכווסנ
 6רזקג סכק ןומז ןפנ) ירמס * סרוע ןפבל רסס כותכר סע ןועמס 567 סוס (דנ
 קרוס ןורקסד ןיגכו -ןוסנוד סרונועק ןסו6ד סריע 'ןפג ןורק6ד )רפול ןוסנובכ
 טרמע ינסו ןותפיסד"רטסמ קופכד וסט ונת6יככ- קרוטךותעטכ וככ0ו כותכד
 סרטע תוסו * ססקכ יקכתסמ ןומופו סלכ ירת יכסכ ןלי3כת סו סשמסמ סרמעו סכומי
 סמק 991 כסעוכ םחכ ל יכ 'תכ דעו 'ףסככ יסכתממד לקטר רטעו (כומוד ןוכרמס
 טעלכ דעו"רומחו רוט סיס דו רוט קפכ םלכל רטסמ רוע ווד ו וכ ןבכ טל טרפיב
 ן6מו נטו סמ טיסכ6  *'וגו רכדס תל ך6 לו שרק (תוטרכ רטקתלד עדוד ןויכ
 ' דוק ןוכ6 60 630 סותוטרכ 6סוד םכמ 6 סו ווטרתכלכתס0 דומ ופוד לרקי סוס
 6תוערוסכ סותוער דבעמנ ונותס 20 פוכפיו רקככ סקכ | ריש

 קיפסד 6קווד סוס * 6וס ךנוס וכ בודכ6 66 רחיו 7 עו קנכד
 סתומדקכ 607 סוס יכסד חת "וגו ברס ת6 ספ5ו סונ רמ6ד סע סותוסרמ סומרב
 ןיגכ 630 סולפ6 46 רקינ למס ליז 6 סוסד 6תפס סת6 ך3 סוק רמו תומר סי כסו
 סכ קל * רכרס ת6 םפו סול מד סוססמ 5קפכ) סולוד סיקנפרכ לוס סוס ךלוסל

 ערי 1 9170 כ כ
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 לוע ןווסת יתוטרכךות6ו תכס ךוופ ותומר ןמ (קפבנ ךנייז זרומו ןקתמ ת6 עסר
 ופסל סולו נוממו6מ רסס קכמוסכ 10 קפכ 6כ0 ר6 ככיתונ\ מיו ךסלמ ככותינ
 6סד וכ ןטסלי סכודנ יממב וכפסמ סיבוו ןועמס ר רמה וכווסו סוס ימחרל 526
 סונוד 6קוכמו(ק קפכ 63ו סכסלמ ונס 65 רזעפ 6 וכר רי *סוס סונוד 5תוממ) 0 5
 סופוד 6תמכק ריתס סינכק) סי6קנ ימקרד 6כטסומ 62620 יס סוסד ןינכ 6
 *ןטס סוס 03 0ר603כ0 ןטמ חכת₪0ו ןטס סוס 35 < 33 ןטסל דטס 'סיתוער לסלק
 6טיע סכססד 6תעמב 6סד מנע מכ לכ לע יומרסב סענכ סיכת סמכ סר כת
 יוטרסכ לכתס6 *  גו רבדס תס ך(ו כיכר סנט סיס סכלד סיתנפרמ ?קפכל
 לככו ןיסרפ ?ככ ס) ןיעטס וכותס ת6 ץוכחיו כונקכ סמ ןותס סוססרכ חכמ0 .6כ)
 6 רפינ דו * 56רמו5 וסל טלועכ ןובכ וספכמ סל לו)כסו סכ כוע5ו ערי סנסד ןומסק
 ימפרד כל סודקס סכק דכע סמ" רטת6ד טמכ 6קווד (וס :(נס ךנוס וכ ס6
 יזקתס שנו לו כותכ 05 תפס דעד חתו *יועםקו יופרס ריקסו) סינכזכ 6עויקל
 6רטסכ יוטרח ומוקתכ סזרזו סינתסיסת(6ד ןויכ תססנ סומופ 6סויופרחוונמסקכ
 רותסל ןיגכומפרר משכו סולכק) ימפררד סכ 95 כ סידק ס 3(רטיל טניעל מורד
 * :ךרדס ןמ ןות6ס טתו בותכד סמכ 0חר5 סוססמ סו:תסל ס6טם6נוסונוד סתמכמ
 סוד6ס ךפנמ דועעיו סור)6ס ךס)מ סנותווכיתכ 65 0ד:עו *(קוידךרדס ןט
 וכודד ורטס סעככ ךמרסכ ךכת6ל תכעטס תס פטרסבק רמס *ימפרר 'וך6נל 6
 ןטסכ ומרד 6כ6%ש סודקס דומ טד (חרסש ךפסיו ךכועט רכעק 000 'וככ לכל
 "רמת סמכ (קייד ופופ יש
 סיס תסעס וסקס וכו קסכו יככרע6 יג יךשמכ0ן>(6 | א

 6וסס 6סד וחיםוו יכר במס * מפ 63 ךכ לכ סיכס סוסד טעלכו |
 03 סמ במס סיכוע יולגולפוכ כותכ 90 וכסו9 סול רפס (טידקוזותכ לָכתסי פטר
 סוס לכתס05 ךירטכס סוס דכד סנעקמ 05 6 = > סמו )ו ודיע 0סכ ףסעמס
 סוס רוקו סללע סנרדכ וכס +6 סול רמ6 *  לכת( ךירטב6 ל 5תמסוומחו לופכ
 ןועקמ וכר 6סו ס5קל סרקיכ כתם (נ ועס סיסופ וונג וסילד סתוממוסמוףוככלכ לע
 סעלכ תו בותכד סוטכ ףתתלד ןופתת ןירתכ ןוכוסכ ערי סוסווסרפכ סעלכ רוס
 * סור6קד 6רקיכ לכתסוךיס ופונטל 6פוכטד לר סיסרק ססוק * סוקס רועכ ן-

 וכיע קס סורנס ?גו) בותכד 6תטס סופג סופר דפ וויקכ ןופמס וכר רקס 6ס דוענ
 יסבקד סרקיכ לכת ןוכויער יגנבכ פס סוסד תרוט6 תסו ווכיצ וזויקעתס סעלכ
 ןינכי סל ןו6'ע סקורופ זר ו6דו 6תוחכ ופכ ךדורו ודוד ךככסל 6כררסס 0
 = ס)מ עקסשיד דע ףתורו6ל סלטכ 0מדק6ל ר 6 ך ןיבכ וסיינע סקי סלע וכ

 00 רע6) = זותפ =" סועק סנט נרמפ ם"ד סחקל ות "סוירוכ 'ע ס2 עדו) |
 סותוערב קינסד (קעטכ סורמס <מנעד ןכממו םוויקו6 6רק וס גו מרכזת וכ
 ןמ רט6 * סיפק ןול כיתוסו וע וכ6)מר תותכ תותכל (רק * 90% ורכפל סבל
 סונוד (עכנס סכק טיטוס יו ןופולכ רקוכ סל סוקק ורטס סד5ורכמל ףכועב

 סומק ורע + טד פורכקנ סמועכ ןומ רומל סימק ןיכרחס תותכ ביתו -ןומ דוסוטנ >
 סע | 1 |



 חר קלב
 6סוד ןדוד (לנכ +סוד שכרכ ומ מס * ד שנ רכד וכוט סמ * מרכזת וכ טונס סמ

 ות 6 סומק םומודכ קיפכו 6סק) סד0 סרכר ןויכ ןוכתקכממ ססנע סינוד 0תמכמ |
 וס רחש ךמק יטח כלכפל כ רכ סיס ךכב כ תיס ספ ןוחקפ סומק כמ 0 5לזעו וע
 ןמ ןוספוד זשידק סברדפ ןו) לופס סכק דוכע סמ וכ וסווכב ןיתיכס ןונסת 0
 סימוע יולגו 'פומ רמ6 סעלכר וכוותבויתל סכרלסס 0תפס ןשעממ ר רט 'סויחט
 י'תורוסכ סבידכ סלט סכק כותכי ךיס סומרב סכממ 6ק יחוכסו וכס סנס )ד מומס

 * 0תובמוסמ ו6וככ לכ לע סללע ?ברדב עטר סוסס חכתמי ךיס ליס טומקל סמ 160 |
 סגל כרס (יתמס סוכווחת(ד סירת6כ 596 נועלל סטודק סור 03 607 דוענ
 6כס .*9מלעכ ועטו (וימט ןמ ןוסנוד 6סידק רתסמ סכק ןונ ניפ5ד רתכ ספמדק

 ₪ 600 *רנס ןיכ למ ןי3 6 6סו* וגו תופור ויכסלמ סמוע כותכ טסו 6לכתס65 תוס |
 ןו) רוסכד סע 6רוסככ רכ סקימל ןונכי 63ו ןומיוק 63 6נועלד ןיכ0נמ ןוכיסנכ
 לופ6ד ןי6 ןכטלכ סקיענ ןילכי 55 6ליעלד 6רוסכ לוסס וסימע קוספ +6 סייקו
 וסכ עולטוותחכ דכנוסווויז ינתססד סניענד %רנסכ וסט וסווממ קספ) סלק ןופ
 56רסול וס תיפכ סוסד סכמ = יזח את | * 6רק6 (נרדכ כת( מנעד ריוס
 "ןומותס לכד 5מותס 6קותעמ תוקמ סוסד ליעד 03טמ סוס (כע וסט 6רכלקכ
 וכמו סיחופתד למ ןזקס סיכמו ןומלע וסנככ ךיסכ סורוסכ סוס תוחכ סוס דכו
 סוס 69) סווו יכתט6ו דילבס ספ!פד סרוופסוכ טינטו 6תתל תוקכ סוס דכ) "יפנע
 ותחכד ןויכ ןיכסלמ ןכסככ * רותי 09 לבו סוס דב ערזכ ןמסנ כוקכר סמכ 030 סוניז
 ןויעטסד טס סכק דכע סמ *ןוסד סמל גרד שנסע ונתס0 6רינ0 וסכ טילטנ
 ירוטד %קימעכ יכתו רתס ןפכ * סכומפד ירוטב 6)זרפר יסוטנפכ ןומ רטק לע
 ףקתת6 סכק ןול רפקד 6תעמ סוססד ןינכ וופפסכ סכוסמ ומר) 6125 סול ביתוס
 9קזע :יופכפב סכוסק קורזו סינדק דע ףקמועכ סיכ פופ סלקו סלעמ ופלכ יגר
 ןיות6 וסוירתס ןוערוד תמנע וכו * סכופס סול רוסכו סיכג סיכתוס ףקתת6 לד
 וררס ןורקס 5כוטמ+רוט ןוכוסנ ןימסקו ןימפכו ןימרס 6םכ יככל ןול ןופנוסנוסווכבל
 ןכנ ןורקס סדק וכרס 6כוזמ ירוט כבכו * םרוסכ) סודק% סכומפ ןוגכ טמ סדק
 וררסמ כ6ומ ךכמ קלכ וכפסו סר ן[ סעלכ רד וכיוסו ןיטרס פלוס וסווכמ סעלכנ
 35 ורמ6 עמומ ס(כרמלורת0+60₪ סיפרב תכסמ 6ק סנס סעלכ חק ינג\טדק

 (תומרקכ יעלו ווסד ןו6!ע ןולמ ןוליסמ מ\ע וככ ןומו6ל רמס 30זעו סז'עד ןובכ לגו |
 כיתכ 0% 56 לגק עמוס ל ורמס עפ דסס סוכ ווסל סוד ק ףמנעמ ועתסמו סנו על
 ות6 ת6ן9ע סול ןול סמו 6קרפמ ותסד ן6מ סוכמ ירקסד ןרומ6 ןוכוס ו
 סוסד  ןוינע תער עדווו 56 ורמ6 פמוס ס6כ ךכ < טודק (כלמד ןולמ עמטמלקרמס
 ןפמ + סופו ודט סוס% רסס 'ווסרקכ 6תעס ןיוכמו 6מ!עכ סנוד סותר סתעמערו
 קיעסר 6'ע 6ד :פוכ * <זעו 6זע ןיסוס ןיט סימיע יולגו פוס ןוסו6 ןול6 ידט סזחמ
 קרדו6 סכוטקו  ןרת(יקדכ סונדק רע +קמועכ סיתיו 6כוטק 6קעועב כ סוכ|
 סוס 6ןע < 6כוממד (קזועכ רתכנ לפכו סדח סמו לפכ!פומורק 0 5ל \עו יופבסב
 ' נענה וססכ זוגרס 5 ףסתת 67 סו'ע כו: קרדז6 03 ד םממיע ווג
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 6קנעב רסתמס 69 סכמו 6וכסב) - סיכיע יולגו לפוכ ןוכיפד ודטסזמו ןונ ורק סטלכנ
 לכ וכמו לסט ןוסמע ירוט ןוכופכ סיתס5 סוס 6וווולככו' וסו5 רכ וסיוכב חכתפוד
 ןיכמז סמכ םר מס "סדק ככ ץרפמ 9ל\16דו בדק וררסכ "סדק יררסומ כסנמ לק
 בתסכ ספודק רתסכ 006 סירמ 0005 6סד סוירכפ ונכתסמ לו שד סמ כוס
 יתסדסוסו ' וגו וככ ריכעל ךכ סמו 63 רמו ןורכמ סבק ןכו * יומע 6ירסל ווחתלד
 = .ןסוומוכ 6ורמ) ןנ) םידק ס3קד 96רטוד ןוסקנופ קלכז 006  *ןסוידסכ סכרעתסל
 = .טודק ךוכסק סוסוותכ ךוכממ כרקוכ ךלסתו סוסד ןיגכו "וגו ךיר% יי יכ בותכר וכיוסו
 69ד "וגו סכ ץקלנ 'תכו רבו ס6לככופמטת )0 כיתכו" רנו סיטודח סתיוסו ותכו "ובו
 ימודק וכמוסו ו6וככד ןוסקנומ'קכזו ןוסקלוק ספכז רכפ ו ורסו וסויכג'כרקל סכליכו
  ןותסס | ארתו | :ססיע סטודקכ סטיותמס) קוס ןונ תיס) ןיפודק ןמיסד
 ספולפ וכרפו ' סווגכ ( קכקספ 9 ) עקתמ6 סוסד מר סיססכ ירבו ייךסלמ 6
 ופכ וסיסוסו = *סכרס יעכ י6ק ןותסו6ס לוכקל קיפכ וסיפ ו6וכ) = * ווב
 6כ6%מ סוסס ןמדזס 6כ3 030 סמק 63 טיסו סוכת תסמח י6מ 0 סעלכד סונכל
 ןומדופו ימחרכ סמבו סכ ןעטת ד מרס פוסס ןמ סל קפל ןותד סיפכ קל סרו
 * 606 :תוטרכ 0ותוטרב ךסומל יעכ סוס וסוסד לע סינ סמכע6) סטלכד סילכקל
 רתסמ וסלו ןיסתת ןורתכד 0רטסמ ןווקס ווסומי6 63653 תו 0תטס ימוור6
 כדסת 0 5(רסוד ןוסימינכ קחכויבר רמ6 | * רגנרכדס תש ךטו ביתכ יס 06
 וק .ינגו רכדס ת6 ך6 רק סוסו סימע לול סכקד 6מוק פד -סוונע 0305 סכ סמ
 סענכ 50 סוד)6 רמסוו סמות ריגו רבדס תפ ספסו סול רמס 005 סוסס 6סד
 ותסד רתס וטו6 0)6ס) סוס 6כ0)מוסלכ סכסד סוד6 ו"סד סכפו)וס וכס לנג
 םויתטק סוטד ןיטתת ןורתכ ןוכווד 9פקותו סנופ ןדוק6סיכד 6יטק סכודד לרטסק
 ורקת6 ןוממונד סענכ 96 סוד6 רעפיו "סעלב 36 סוד סכוו ךכ ןיגכו סענכ וסכ
 (מועט תוסל 6006 6וסס ןמ ת6טב ךרדס ןמ ןותסס טתו *סס)ע 6ממכ סכ0מ
 520 6וססמ ת6טס 6וסד סעלכ מח סויכו לכוד ןוסולכקכ סוטק סכודד רטסמ
 סונתסד 6נומכ 50רטיל וס 9מסכ6ל 6עכ ספרסכ וניפסו ןועמסיבר רמ6יכס 6
 יזורוב סל םכלסו סג ןעטס לקמב ןותסס תו ביתכ סו יודיכ קילס (63ד ןווכנ
 65 ולקקכ (פוקת סיפק 6כיד וסופד (קווד לקמכ לסמכ דסס פיסת 6:פק 6כול
 סונוד 6תכו(יתו עסב לוססד 6תמכה פילת סמכ זטח קופ = 3ןוווכ 656 ביתכ
 6תכוספותד ןיבכ (ליענד סותוסרמ 6קככ) נפל וסיסד 56רמי) ןוס) 9

 "56רמו3 וסכ 0062031 6רקיות6) |
 "ותכ (תומדקכ סלועל כיתכ סמ וגו סיפרכס לועסמב"וךסלמ רומעיו

 6רטסמ רמומ סרסכ ךלתו סדמכ ךלקו ךרדס ןמ ןותפס וטו
 ט6טס6) ךרלס סתוטסל ןות6ס תסענכ ךיו"סכ סוסד סמ תכוכר סו רע תס סול
 * וק6עכ סכת6סוס סענכ ןיכו סכ0מ ןוב וכוי '\ רמ6* סדסד 60ר6 סוססו סל
 רומעוו רקתסר סמכ ?קיטכ ןות6ס ק6ךיו ןודכ לוכו סוס כד סע)ב 6ונק דכ רתכל
 ל ונס * תורו לד נקב (לכתס) ןל תיס סקכ כס ב רמ6 יונו ל ו

 ןכקב



 וי פר .. יקב ' /
 .:ןופ סקימ)\₪ (בת6דק5 ססזחתס) כמ י6ס ככ כבול וכו "ספלע 0תמכתב
 , ןינכ סכק ועב סנכו 6וס סנע סור כ 06 * סכט סכמוו 6כס כמו סנכק) סווערכ
 דומעי) * סכקדסיקלוח ןוכוסד ןוגכ ןומוכ ןיכיז וסכ ןוטלשו לכו שרסוד ןסוולע סכב6ל
 טמחו 5% 0סרטעב ןוספכ סרטעתמ יסו6דכ 6מ6ד 6רטסמ לסת * וגו ו, ךסלמ

 עכרסד 6רטפ רקכ רטעתמ 'כלמב סגוודזסכ 6עב דכו סמוסכתב ןיפולג ירטס 00 <
 = .6טסלתמ סכווגו סכווג לכ 6מלפ ירטס עכרפכ ןטסנתמד ןיכווג ןוכוסןוכוומ = ןומווב
 ןיכרקס רסירתכ ולולכתסו ןוטעו ופול גומוסת רסורת ןומיסד 'רטס 6וססכ ןיכמו תלת
 וסט םוקקרמ תומדגמ םלכ תומדבמ ןוכוסו ןורטב דל ןורוט ד תי6 סרטעד (מורב
 ןועוכקןיחתפ ב סנדבמו סנדבמ לכלעו לכור תקב6 לכמ רחל תסד סמכ סיפר
 = ( 6ריעט פס ) = ( 6ריסט לס ) רוטכ רטע 10 " רטסו 6רטכ לכמ ןכט מב
 6רטע תוקת | *'וגוזפמ טמפ ריקו בותכד סתכ סכנמר 6רקי ןינכ רופוסד ןיגונדב
 לקו סל סרטכמ 0כסדד פגו\ 5ד רטסמ סכסדד גז סכרקסכ סכסדד ינו ןיינת
 6רווסכ סקמוסכ 0מסנתמ וסיוכמ גז לכו ןוגו 66 טכ תו ףכומר סוסס ןוונכ כומר
 ןורטעו סמ תלת 6סבז ס5וחת 3 6קיתפ סמיוקו פבר 6ןיגונפכ בנפת 0 לכומר לוס
 ווק מנע ורטב עכרס ןטסלתקד דע סרטבו 0רטס לכל ןכו 07 סרטסל ןיבז םמהד
 דעכמ ךתקר ןומרס קנפכ ביתכד סונכ ןוממרס קיפ ןורק6 ןומיסו פכלפו סכפפ לכד
 סכ ינטכ לכו סרכע .6וסס) סלוג)גכ ןופטכ ןויוז עבר6 יכנפכ ןילגלג עכר6 תתכ)

 ןוכיס לכ ןרכתתמ סולל ממו םוסכד סס)ע 6כלפד (לגלב) וטמד דע על ןפ
 :תומיעכ לקל ןיעוקר וסנככ עמת ב6 ןולגנב ןוכוסד סנקו'ס כז רטנ ןונטכו ןיככפ
 ומוקממ +ו דוככ ךורכירמסוסנכד דע דפ סד ןי35ס וסלכו סופט יפו ככ ןיטערתמ
 ןודכ חתוכורטמד סטירכ תכסותסו 0ר סרטע קנס ףתונורטמב סכלמ בוורזמ דכ
 ןולגלג תיטכ 0סכרקסכ ןטוסורוזיקו סכט ןבסלכד סעוכק ססגע סרטע דק תוחב
 (ןיכנפ 6 ) .ןיממה יוכנפכ ס) ןילטכ רטכד ןוכדג תיס 6קנעד ןירטמ תוטל סית6
 סכופו קורו קטוכורווס סכט ןכ6כ ןספוכק ס9)ע סמוס סכ ףונגד ףסכרחב ןוככע
 ןופדבמ 5 תוסו ף%6 * 6רטסו לרטב לכה ןיווו רטע תלתו סמ תימ סכווגרסו סנכת
 סכותיככ ןכלתטס סליענ ןומרפ ןופוכק ןירוט סלדגומו 097בִַמ לכו * 'רטסו 0רטס לכל

 ןיסנע ןכתמ דיגכ וטיחנב 00 ןידב = סנוד תיכר חסמב ס6לע 607 | ( פריתפב ₪ |
 'כנמד מור לע סטידק תוכר סטמד ונפכ דיבכ ל רתכנ סרטע ?וססכ ןונ עכקו רדשו
 ומגכנ ןומיש לע דינכ ןמתמו ריקו סיבקיד לע סלע סכט 0תסמ סוס תיחכ סיטורמו
 סו) 6רטעמו 6רטע רדסתתס רתכל * ןקזס לע דרוי םסרס נע בוטס ןממכ דסס כל
 , 0רטע ףוססכ רקוופוכ) סתוכורממ לעו סונע 6מורפו סרטע סוססכ ססנוע 66
 מכ ןומיסלככ סוס ףתוודח ןידכ | "וגו סכסרו סכסכ ןומ'ע וסלככ עמתמ6 6)ק ןידכ
 יעווק 6)ווסכ יגוודומ 6 6סר 36רםוד וסוירטסמ ותסד ןוכוס לכ ןוכוס ןפמו כמ

 וסויממ קימכד ןפכרב ןודכ וס וטמסתו סתובוככ ןונוסד 56רסו ןונו6 רכ ןוסמע |
 6קלוח ףוססמנ \ "ןיזוע רלס) סונמ 6ק)ומירדסמו ס)כ ןילטכ לסרטיו -6וס 30רטוד
 -םיפנ ןייפ רסס לע ןכממד ןוסקנגח ירטס ןיכמ סכת\ "  ןיחע רלס ןונוס לכוכות6
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 - * ןורטס סוכ) טרפתמ ןוותמוולתת ןוכוסכ קוס דיגכת6 ןעתמד ןוזקד לכס דח
 תונמתמ סינוכ 0עלע סד לעו ףםולק ?ערסד סרטסמ קיפכד תיטזע סונ ןכירק .סדו
 ןוכוס לכ תקתל ןוכו סנועל ןיכנ סכמיקוס 6 50רפו ץרס (6ש * קס 6 367
 וליכס 630וקוחלכ ןומופד מות סנו :תוכות סוססמ 050 וכותס ( זעע ןופע רחש
 יכרכרמ ליכמ סומרכס נופסמכ (וס סדו * ןייתס תיבומק 0ססמ ןיסתת ןירתכ ןומוס
 וסל ןות6לוטסס סעפכ (סד 0כקלמ סוסס מפ לכ "סממ ןכרכתמר ןומע ר6מ
 = סלוכס סמתס065 ימרכס לועפב ו ךס)מ דומעו\ דיפ ךררס סתוטס) ביקכד סלוכס
 סר לכ 60 6010) = ןופתת ןירתכ ןוכיסו נע ןופע רשם ןוכי( סוכ ןועוותסו לד
 ןוכופד ריו 6תונגכ ןומע רסשנ 6כרכנו סרטכפ "'וגו סרטוכ יסוממ ביתכ קמיר
 16. *סומ רדגו טוט רדג 'וופ ףקדכ ןיכרכתמ לו ףתולבכ ןוכיסל ןוגכ רבני: םימרכ
 סו סוס 006 (יעווסד ןוגכ 030 לוכמ טס 6ןתס) כ (סוסס )וכי ךיס 6
 ינכותכ סס סזמו סומ כיתכד ספ (עייסמ ('תורוס רמ6 סלוסי 'ל *3פרשו תפככוסכק
 6לכ ריקס 56 ץפנקו סמ ריקס 965 ץפנתו גו ןות6ס 6רתו כיתכ סו (תעש ףיססב
 מיקס 3 סענכ לגר תל ץקנת)  "סוינע 5ט5פל 6וסס (כורטכ רוק לוגו ריק רקרקמ
 כי 6ןסספ סי | (תללטל?ם) | תרמ6 (תוקעכו * )כ ץעוווס סי 620 0 יס

 * 0רטס י(סכ סתוכס) ףסויו ןודכ 60 2 6וערו

 סל סותס6 0תעמ (וססכ * רגור5 סוקמכ דועוו רוכע לי ךסלמ סולו
 סעווס 6מנעד 6רטס נכה סכ כתף 657 ןועוומ לכו ןיפרס לכ | ף :
 ןות6ס ופ תס"* = זותפיו = > וג סתוטסנ עלכ <6 רקו) "סע)כ תת ץכרתו ןודב
 6 קחכו 'ר רמ6 =" תוטמטס ןוכ בס כרע ופורבת(ל ןונמ ןוסיסמ רח וכייס "וב)
 ןיכרבר ןוכוס סוכ ןיכוופד רקס יסוו 'ר" ןי'מוכסכ לרטיכ וס ןותס5 6 סע)כל יס נט
 סיכ סכמת 6) רקו) תרדמ סוטס י6ס5יכ) סו וכמ6 קנכנ וטמ דכו סומע ןוסל
 65 03096 רמ6 ווק 'ר = <> סורקו מ סוכת סתסד ילמ ןוכיסכווולמכ 6 תוטמת
 "ב . * סועק רכת6ו עדי כתר י)טכו וליד (נסס סעלכ קיכס 05 6 סכנת( תקר6
 ןותפמ ץרס ףכמ ומ * רגוופ תס לו תתפוו כיתכו < וגו ץרסס חתפתו בותכימר 6
 תדכעו תקתפו סמופ לע רוג סטמ סתס 090 = "ץר6ס ופ ת רו קתפיו\סכ בותכ ד
 סתנפו דוקפורוג טסמ 6סד סידוקפ דוכעי סכלד תוסו 62\ סמל 6דוקפ (ערס
 6כסלכ0 +סופ 6 [ר6ס חעפתו כיעכל וודוקפ תדכע יס רעו סיפ 6 סמ
 חתפוו ביתכ ךככ סוס סועוערו נו(וסו סנס סליל 6תוער 650 רובד ן6מ כ שס 5

 6תזרפכ סכלכתסס רמס סדוסו ר "מכם סיכמו סמ (ת6 סונמ "ןוקסס יפת6 % <
 ת6 'וי חתפיו בותכד רפ6מיכו = * ןוכו6ןכירטד ןילמו63ד ןיופתסו ןיפמ ןי5סכו סד =

 ורעתסד סעכו6ו 0תמכתר ממ 6וולעק מ ןילמ ןוכיס יוס .ןייעב ןותסס ייפ

 ךכות6וכמס 000 רמ(\ כת סוסו 6כיטרכ ישר סונוד 6וסוסד תכסת וסופל ץכרכה

 ספק קרט (ק 1656 וכס ילו ךל יתיטע סמ 050 ספ 5 ישו חתפוממ יג סוס כס
 167 סענבד 6תעל (6כפונו( ןילמ ןינוסב יסדו כס 'ר רמ * ילו ובס סומופ תקל
 / ' ל ופיבי ול יסד (ספיפנ) 6שדוק סור סמע ורשנ) סוס ו6דכ

 כטוס



 ו -

 יר קלב

 : סוס םתעל וסיילע ססרמ() ורועבכ לוק תיל סל ןותסוססמ סכפולופו * סכטו
 סע (תעדב = סחומ) לוכו 03 מפ 6תעל סוטסכו סוגת6ד סלע סוססכ סעלכ ףת
 163 * טיכו בט רכעמל סוס סיתוטרכוכו -ךנוקיסע סמ סע'כ5 רמאתו = :כ0ע
 (תקימעב מת סוססד כג 2ע ף6ו = * ןופרבסכד סמכ 036 ןגסכתמ 6) יריעב ססד
 סיתוסרכו ווסרקב סנ ןועטס ו 607 (יס סתוטרב 109 רוקו = ( (תקעכ (פ )
 ספכקל בוקס סוסו סכמ סכויחנ סו סוס וכ .תננעתס וכ ןותסמ סעלכ רעסונ -(מויק
 במ6סמו * סוטס וסי6ד ועדינ וסיימיעב 3ו50ת0) סיכמ וכויק ןודכ 9055 תוטפט
 ךוס סומופכ ןועע ססכטל ליכירסו6 0 לד סיטס ורפס ידוב כרק םוו3 יב תל עתס וכ

 וסולע ססרש סל וריעבכ נוק תונד לפולוסו ברק ועכ וס סינתק) ס נופל לוכו
 ופ * מעל ןוקכי סולס סתעד סמכיריעב ןומפמי 1 6סב יככ ןורמוג\6ד סרק חור
 "ןלכ רסק תיקתעקב ותב וקסנמ  *ינממ מק מופ קתפס סכ כ 6סד כת סמ 1
 ןומרקכ סוס סוכה קנכ רמ6 קחכו ל * רגוסענכ קס כככ קסמו רקככ | 7

 סקי ך> *ןכו 5 ' ווטלל 6תעפ ןונכמ סוס לד רכ סענבמ רותי <
 וקמ לטכ תומב וסועי = כל סול דופסו סינ ןיקת6 סוס סנס ירגוסעלכ תפ ב
 ןוכימזד חכטסו וסכ דיקסתו רטס י6קכווסרפב םנסס 000 *נעב תומכוסלעונ
 טנק סממ רי ילעכסירססוכענ ביתכד ספטכ לעכל סלפמנו תומכ דכפל 59רמו
 לכס סטכ וסרקוו ביתכד סמכ'סיל ןופלפד ןוסלל 6כלמו 6מעד וברכר מח סעס
 דומ 1603 5סרשו ןיכומזד סענכ 6טפד ןויכ = ירגו סודפסס סוס "ו 06 כיתכו
 וכרו יסוו וכר = *בותכרסמ תחבזה ספכס סזכ ול ססכ לכ 55 סעלכ רמ6ונ
 רע6דמ) = יןקבדמ סעכס ןומוס כורקפי6מדקד ןסכדמ יככקל רטט דק סדוסו
 ךכ ןיגכ ."ורטקת6 ןיכרד סעכמב 5סרפיד ןוסקנופד קכמסו סנכ רכע (תעכתב
 ופתסמ 5סכ וככו יוכ6 סונ קכטל דפ עופר סונ סוסד סכ רכ9 * ןסכרמ סעבט רד(
 י סודסכ 6כרעת0נ יעבו 6רס םכ רב 6ת6ןועוול 6קופר (וטס ןוגכ סודסכ סטטקל
 י ספוכו סנו סולסכ רטקת %ד קופר 0-סס 60 5טטק סוכ רטת 06 דובעס סמ ריס
 רכ 60 סומ תוססמ וכו עופר 6וסס רמס * ףקוקר סוס ןורנד סול דם לכע סמ
 סו) וכומז 6מק לגעיי 5 ןורוד 150 במס סוס ינמיפר רכ ?וסס ןונכד עדי סבב שכ
 ןיבכ לוכו לד 5קו 26רםיכ וסכ וטטק 0רעת כ +תס סעלכ ךכ "סימומכיו סובלכ3
 במס ןורוד סועק סקתל וב6מ"'גו ךוכ6 פרו ךפר לכ ןוסניל ססנע מוסר (לוסס
 חת | ייבלכל ץיעז ךכורוד ירסיכככ סנוודוסנינב 0 -וסכב ך) תו6סעועטר סכס
 ופסל ךכורוד סטימוטוירק ןוסנ ןוטעמ ובר רמס) *  סענכ 36 סוד3סרקוו ביתכ סמ"
 סוס 6וס דומעו ומ ותרק וכפנ) ץלכ רסיורקס 60וכר = יסמק לוע 09 רסחת6
 סנסד 7 ןק סימרג רורק סול26 רקיו ביתכ סי ?רסוכ וטב לוכו ןורוד +וססכד ןומז

 רמפרזעל6'ר *6תוכ'םמד טרטסמ סונע -פת סד רמכסד סמכ סוד רקונ 'כושמ |
 סעלכל סו רקע סכקו )רמי וס 0ס6כ60 לועוו ןורוד לוססבל בימפ ספלכ רינ
 6נכד סוססכ סול רקעלו כוממ סוסל סמ סעלכנ סו רקעפו ןוכוד וססד וקקמ
  ?דסכ ו ודכ תכלס תונ עטר סוכר * פקכ יברע סורי לכ ' ריו דסס

 ועכו
% 



 | בלץ 
 שוכר (נענ פטה וסט וזח סת ןועמס ר רמס * רפלת6 וככל ךפורוד ו( !עומ ו
 פכד לו ספו) כותכ סמ וס ג רכדיו 16 סעלכ 261 רמ6ונ 6ד 6תשרפ לכב חכטת סלד
 גפכ רכר '\ ספוו ךכ 6כס 10כס יטסו נד 6רמ סופכ 9עסמ ווסד ןסעכ וגוופב
 * 6כפסו6 וכככ סכרכ סווקתיו 6סו ךועל ביפס תו עמר סכק סול רמ6 ."'ג\ סעלכ

 60 ךסופ חתפת רכו לכ + כופ ת6 6%וכ סעדמנ ןירמ6ד סעכ ךל ןומיס ןיכורב
 ןופ לכבכ) 6מיוד סכ ירסי רכדת סכו 036 פול סוונת ךמופכ 05 ךתוטרכ (סו
 וכמס ס3ד ככ !ע מויקת 3 ןינמ לת 6וס ךמופ ףתפת רכר נכד 'כרכ לת סכ
 +מופמ (סד כיטס סוס ןינמ ןוכיסלכ עמס סנכו קלכנ תל ןווכ סוס ךכד חנ ןונמ
 6כס'ככעסל ןוגכ ךדוכ טרח ןיל כס םענכ ' סיךיתחקנ יביזס בוסל 6 ןיספכ סעלכד
 ןוכסמ ס) רעס סכ6 ןימרמ וסב ס)( ירקעל3 ףס) (ככע0ג לוכות 6 וו יטכ וסל
 וככפו"ס) כעת ןוזרח ןופסכוי6סכ ךתלוע לע סכ כטיתס בוקכ סמ 0 (יסד ןונמ
 סורתכ יתכ סע ך) רקע כס עמר סכ 20 *ןילע ןימ6מ 05 רקע( 'מולכ סכ טכק6
 סכו לכ 50 כוס רמ6וו "סכר ונומפכ +: טור6 רכד (וססנ 6עלכ 56 סור50רקינ
 כנותס 656 ךתלוע לע סכ נותס כיתכ 5 סתוונדוכ חת -+6דו רבדת סל רכרת
 ןודכ ןפכרכ ןמוס רמס סכד מפה ןויכ  +ות6רקפלו סרקי י\6סכ36ו ךת!ועלע
 וכר .>טוקפ רמומכ כעו ₪ סר כל | -ספסרקס וכו ךתלוע לע סכ כנותס 6
 לוכות וס רמ6 *סרופ סדנ לכ ימווק ןוכוסד ברד (ופסע ןו) ודס6 רע6 ופונ
 %6רסו 9סרטו סמענו סכ)ו = -6מ)עורסעתס וס)כ 6 ןוסלוד 0נרל 6ןססל יד

 יסוונככ סעוז 56) 6לכ סיעק 0זנור תכתפוד (פועלד
 וטיכס בותכר (תסכס ןוכוס ןיג6סירמ שר פור גו סירו3'ם0רמ %5

 ןיכו 6רטס 60 ןוכ ןסמס 56 = -ומרוש6 תועכבענ "סתכנוח לרר
 50רםול ןס) לכי ןס סורוכ םסרמייכ רמס ב6 'ר * סויטלתס) ץילכו 03 6רטס סמ.
 ?קנעד :ןוכיד לכ 6סד ןרוכב סורוט ןומוס ן6מו יקפכ סורוכ נכר םירמ דיח6 לוס סל
 ןירתכ פן ןיירטמ ר%פ ןומ6 וכרומ= תועבנמו *וסכ ןקח6ת ןומיפנוקפכ ןרוכג ןומוזמ
 006 = = סומקו6 60 טסט ומ :ונמכוררב "וי 0דכ + לגו לכל סע ןס = וסכ ןדח(תסד
 נכד גטס) * 'פרטו רתכלו כקעי (תימרקכ 56רםיו כי ןוכי6 ןירד ןירת יפוובס
 וס ןסמ 6תתל * לבו רפע סכמ מ סוס 5סרשי ס0\ע סגרד 6סד ןוכו6 ןיגרד ןירתלח
 6עודו 60 וכרס ןפמ = *'וגו וכרח רפעכ ןתי סיכ כותכד :60 רמ6 ןועומ ב ירפע
 בנינו כותכד ןוטסרס סר? סוממ ורהת6ד רתס סוסס רפע סד למ "3 כרס ביתכד
 סמכ וקסכ ןוירסמ סכו ןולווס סעכ רפע (וססמו = * רנו רפע סד6ס ת6סודל0 'וו
 ןומייונ ןופויסו ןיסמור סמכ תופרטסומכ סעכ ןוריב סמכ ןיסומכ ינילרג סעכ ןוספט
 :5סרטיעכור ת6רפסמו = וולודב) רפסמ םוס לכ סכמ ומ רפע סוססע וחכתש
 ותטמ רסס עיכר ו6סמ תחת ןכור 6לכ !0רטועכור סוס סל דחו סוס 50רמו כר
 וסוסד עמזמ ןירתכ סופפ ורת6 עכר תתל 96רסימ תיעובר ומכ עכר "סל
 סמכ 6רפע ןיבוטסד ןוכוס לכ וגו בקעו רפע סכמ מ 67  'סויסרוכד ס0עוכר )גל
 סעכ 56רסו עכר'וודודגג רפסמ סיס כיתכר ל6רמוצכר תסרפסש) י(מוויקו(ה
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 'סדנחכ סעוטנב 6עורזכ סרפעב ןומו(ד ןודוקכ ןומו5 "פע סכמ ומ 65 *(במיקוסד
 כמ קלכ 6כ6 70 :עוכרת 03 ךתמסב לכ עבר ת0 רכס * םיורכק סועקוס סו

 777 * ויטל סתעמ ןווכל עדו 037 רכ סענככ יוסרחכ סוס |.
 במ6 סיוה יכר ונסמ ססיווסמ ביתכ כ רמסוו רברוו -רחסיו ולסמ אשיו

 ים רמסומ * סענכ ולס (םינ כפול 6וסס סיכגל 63 ףוקו סוס וס 0
 לככו ווטרק לכבד סעכב סןתקד ןווכ חת סוס סכו סרומסנ רכרת סכו כיתכד סמכ סב
 9 סכ יססנ רקעס סכ סרקסיככסו לכ סכ סוסס 0רקעכ עכו 62 ןגכוד וסט
 36 סודנס רקיו כיתכ סמ ךלוס)ממ ךכ רכט כס סל 6רקעספ ררכמ תכס עפר סלק
 6)וסככומ6 סנו ךרכו רטסו רדס לכי 0%ד מקד ןויכ רתכנ *  רתת(ר סכ סענב
 לכו סכס תונ רכרת סכו סכ כותכד סוססַכ * !לדו סככישס כו 096 סיניעכמ ןככיש6
 "גרד וסכ 59903 סכועב יוסכ סע (כועכ ןיברד ןורתכ בעלב רו 0 03 רד

 ןינכ טל > סבפוכו סנו סרטיד רסס 0רטסמוסכ 002063 סכועב - סכליכו ל בעוד =
 ןורת 5נ6ת * כקעוכ ןוס טיכס 057 ןיסוכ ןינווכ רטקת6 6: 0710 07 מסד
 נככקל פכקכשס וקדו כ סעלכ רד ןוסו וע ןוסיפכקל"טכקו שקכ 75 ןוכיס ןוגרל
 56רמיל סינכקכ לוע * םפככ רוטקוסו פד כקעוד סיפכקכ ן\ס * 5פרשינ ככעו מסד
 ןוגכ טס גז כקעוכ ןוס טוכס 63 יפדו רקס וכו ד יחד ןויכ - ססקכ ריטקוסיד
 םקכ סל וכ כיתכ סונוכו םקכו סבקכ סכליכי 03 ינסכ סת ישו * וגו מע וידפס ליד
 = .טכקםמ (לויעדו 05 וסנכ ןוירטמ לכו סניענד ןינוס לכד 650 דוע סנו *'וגו בקפיב
 רח6' 6לעכ סמירמסוסמו * טרשיו בקעו ורת וגסל יפ6סד דע סע לכלמר יסומכב
 עקתט5 69 וס 16מ עדו לפנ ספכקמ פלק סירס פוטו לקס סכ ופמ כס לכ רזעל וכר

 | יסינק רכ 4 | |
 ךוסכתסד (תעסכ = *3פרשכ סכוקת מע סמ נו כו קו סוכלכ סע ןה

 ןחכטות ווככ ןיריטסמכב ןוסירסמד סכפנופנ סירסכרכבתמו םק סרפכ
 סיסרע לעככסמל םכ רכועב דכ גו בכסו 03 סלילכו (מוולכ 6תורוסכ ולדתסמ
 תעסכ וסוומק ןרסקתמ ןיסומכ יכידרג סמכתתו סעעל 42 ךינמ6 ספלע תמס םדקא

 ו6רק סמככ 6סודק (כנמ ומ ומחר ןעכו 6רסו עוםכ וסייברע לע [וסמופ ןוחתפד
 ונע ןימפלכ לע סימל 6מע ו60 ןוכיפו "סוקו ₪יכלכ סע ןס רמס כ 5 'ב "ימחרד

 %כ6 וסיופרפ \ע כסמל סתוגיור6 לכד וסויפר6וסיינע ומרתונ ףיקתו רכיג סורסכ =
 וע ןונעו ןימברק 6כרק) סוקו סיכנכ סע ןס 6ל * ףרט לכלו דע ככשי 6 ד ףקע
 ןח ווס * סבדמ וכג\ע דקותס 6ככרוקל ףתעסכ קכתו = %פכדמ וכג לע ןוסכלמ
 6כ למ 30ורו 0 620'ר רטס) * סו כוכסנ ככר סוסס לע עוכר 6ירל דחד סכקווד
 לכוןיככרקל ןול לכ6ו קבלו לע עיכר פיסת סורסד ףכקוודכ סול ןמקו סוס ססלע
 וס ןידכ סינע עובר ספינמ סבנכ דקר ףכקווד ן6ממווס ךכ לכ ןיסכו ווס 63 56רסו

 ןונכ סונילד ןוככרק ןו36 * וגוככש 65 = *ןוביות ןודכו סכוטת ןוועכד לסרטו ועדו =
 0 רמ6 רזטל 'ר = * ןוסוסכמ לע ןוסליד סכרק חגס סכקד * סתשו סונכח סדו * ןוומע
 9 סורפמד יודוקככ לוס סוס םכ ךכ דכ [יפו כ )ככ ₪50 ' ככסי כ סל ככמו

 סיכפ |



 קלב
 * סייע ןוירטד ןימוכ ןוכויז ןוכו6מ םמקוירסעו סמו 6% לוט קד דע סומרע לט כומש
 כותכד סמכ סמכו <56ךדנמ גופי ביתכד 656מש רטסה ןוכיס 690 רמס סכר
 דו לבו בכט'6) דס "גו סמקכ תוטעל וב) סכורגכ ? תומטור "דוככב סיריסת וז\עו
 סונתסנ סמ 6וסד ןיממז תת ונכק: סיקופ ררמ6 *  "וגו טפממ ססב תופעל סוס
 (רסו ןוכרכתס סופכקל רמ0 סווק 'ר * ןוכמו תלת 35רסו ןוכרכתויוטרסכ סינ ןעטסו

 : 6מודק סכנמ פק ס6זקת65 )סרשו ןיקיםד ןוכמו קנת
 ירבו *ססכ תפר 6עפכ סע ףכ ךיס 6:1 וגו יוימיעככוטיכסענכ | איר ד

 לכב 306 סוס :6ןידק ןוכעו ןורת וכסד יסו\<6 "סימפכת6רקל יסמ
 6סד .קנכ לס כומ רמ6 סותוער סכק 6ץפד ןויכ 55רסומ טנומלו רמועל ועבו יומרק
 כרת סכ * רבדת סכו כיתכד סוכ 6וס י6מ ןומז 6רחוס סוג רככ ןיועכ 69 ךלולמ
 ןומכו 637 ןוסיכ ןוכווו ןימסקו ןופרח ןיטלפ :כ %ע 6ש3סד רכדת סכ = >תכס לו
 ןיברד ןירת ןימס לכתסמ סוס \6רסוכ וסכ ?כתס6 לכ עמר יס חת + ככל 609
 כזעו ןכרכו ןכרכ לכ ךכ ןיבכיוטרפכ ו6סכ 183(סכ ו( ןו סטסכ65 %6רפונ כקעו
 ןורוסכ 6כ%מ יפכסד (7עסכ ול 6ץח סחכ וגו כוט יכסעלכ סריג .וכירכת6 סרו
 וכסכ זק "וטיוטרפכ קנס 63 ןיעסק כו ןימרח לכו וסיימויקכ ומייק 5 ןוסוכ ןוכוו
 ('תפסו רכדת סכו בותכו * וגו סענכ 30 לו רקיו "סידל5רקינירקיו כיתכיכמו ורק
 * "ובו סעפכ סעפכ ךוס 6% ןידכ ןיקנס %לינפרסו סזגור קכתמל 0 סר מחד ןווכ
 6חכמל 6רח6 ףתו-נות(ב 0רמ6 (תןרכ יר(ם יוטרחע סירב קלקססו םירפסד ןווכ
 לק (קור 050 רו תור 0)) סולל 6 חנר ) 0"( כס 6תורית6(מ סלוסי36 ירש
 וכס ריע/6 5-6 -סושד ןומרחו ןיכיו ןוכו*וותוקת ורטסתלד (וסס 6590ם7 ץרטסמ
 וסתו כותכ 6 וכס 6 יפו *6* 6מדוקל 6חור סוכ "שירס 63 60 וניפסד (כפינוס
 ביתכ חת * סוס וכס 26 וכס וסכ כיתכ 05 ןיכרחוס ןיממו ןוכיס לכבו סולל םור ויט
 לד ןוע ער סוססעלכו ךרכו 656 ךרובי ורקת %65סועקוס 5סו ךרוכי סוס ןוע כוט
 לעו סווט'תמ סוס ינ:יעבלכתסמ סוסד רתס לככר סיתווכ 6מלעכ ןיע ער סכתףס
 ןובכ סימירלע (רדוס ופחו (םוכ סכיעמ וכע מו 6קוטב סורכ רכע+ה |6מ וססנרמ6
 וומרחכלוכו 07 סעלכ מחד ןויכ כס 616 | "סי'ע טל 6שיכ (כוע לוכי 7
 לכתסמ סוסדרת6 לכבד ןיגכ םיכ (סועב וסכ לכת 5עב %רפמ סב 05 ווטסחו
 םיתכ /סרפוד ןוסונכסנ סיפול ס'תיער סו בותכ סע חי " 9ויטלתמ סוס ןימיב ימועב
 ומק סת םס וס3 60263 (עוומ רטס סי3 סיד ןיגכ ומוגרתכ ווכפ רכדמס +6 תשיז
 ספק ןו) סידקפד 05% ( תעס סיכ :ל60םו ת6 ףריוומש ת6 סעלכ (שי\ ביתכ סע
 יססכ :6רםו) סכק בסו (תווסס י6מויוכיער 0תנ.כתססכ ןונ לכלש סוס (תו6

 ₪ רפסד ן6מכ מספק שרש !ע ויגע יסתו סור חור וינע וסתו בוקכד 6'ס 67 (תעש
 ךייס6 וכוט ספ רז6ניר6ס ןולכ מוט וסכ טולס ד ןובכ (קומיד סוזור \ע ףרדופ
 נס ריקג6נ סכשק דכ 6% ליכו 65 6שיכ 6כועכ 00כתס6 ועבד ן לכ חת = כקו
 ןוגכ 67 06 סמכ 67 6כט סמכ ומס רמ( סופר6 סמו סיב (מועכ (ווט56) ועכר סין
 סמכןש = סלכ כןיעו ךו*ספ וכוע סמר (כס ףו5 "שוב ףכוע שוב טנק

 ןנכו

-: 



 ביר קלב
 סלק עטכד ןעוטכ ןומוסל ןוומר וסווכיב ןעטכת5ד ןרופמ ןטוטכ סעכ ןרופס ןימיל

 :וסכד יככסמ ןוכי6מ וקכתפו ןעיטכ ןו/סד ןפי 67 * ןדעד 0תכנכ
 טכ רכ דפ רכע 6 יזפמל סי ןריפס ןדו סימ ונטל םכ רכל -רבווולדמ סומ .

 ןוכו 6 סמכ רמס קכמ) רסס ןסכ טיקב ןודי ןוכו6כ לכתסס וכ סבועד
 ןומ 6 ןידיןתו ןסמ רמ6 רתכל ססנעורופטר סרזגמ ןעככ6וטח ןסי וכוס ספכ ןרופמ

 ןיזוכב ןוסונ וסכ 6סמתס(5 י(ויככ סכווגר6ד רקי יטובלכו ןוריקי ןוככ6 ןיכ ןוירפד =
 כו ןסי סמכ ןריפססמכ ומס ךלס6 וכוט סע ?חכטןורטסעלכ ךכ  יונוד סתןכותב
 * ןוככטמ ןוכוסמ רכ'קירוסד סעיטכ סד 6רופמ.(עיטכ חבתמ 6 0 ויגלמ סוע לוו בקכל
 656205 ךכיע ןיפכו 55 עטר סכס 50 ''טדוקד קורוכרי 9לויגסו כד יבר'ימב וערוה
 "קמע וככ ככ ןילכו 05 6ס גו סורבממ וסוכומ 360 ןודכ וסומנע סטדוקדוסירפ 0
 0% דוע סלוורכמק ןסיכומ שוסו6 יסמווסכ ליח6 סע ספיקת סיס סל ןונ 0009
 ופיקוכ קכתססלמו סימור ונח סינע סודו טוטנס) םכרכ ליכו כד ן/ 00ר תופעותכ
 69 ף:קו כד 6כתוכ פסו ןו 600303 ליכוד ןסמ תילו * לגווורכ סווב3כסווכס ססנע
 זככ ןומוס דב ולוס סוכלכו ירפכ רביג סכתס6ד ןיבכ לוקד 63- ככמ ערכ טס ןונכו
 כפעסו - תורופוקרוסכ 'תורופ יסוקככ חכתסו סוס ירסכ בכמווסוימיכ ערכו סוממע
 לע ביכס דכ חד סירסכ וס ןנרקעי 6 6מ3ע כ ופסד ןוסירפמכ וס) קוס 6תוכטלוט
 קעב קכתסמ )רש( 0" וגו ירסכ ככמ ערכ דסס סיכול 5 ןולכי כ יפרט
 וריטק יודולעו כור:קב קכתטס סוס םתימדסכ 007 סעיסר סענככ 0ט6כ05סוכמ
 פוכוק סמ רמסד סוס סדו ןימבעל ןוסתו?בעמ ןוקפו 637 סרושק לרםיד וסיינע:פרכמ
 96 לכס ןימלעל יסר:ער סתרובעמ ןוקפו 937 (בדוכע (0כ6 טד וס) 000309

 | * סמיעד ןוסרפו ןומכח ןופכו 03 ןוסינכקלו סירכממ וסוכומ
 ךופ 'וגונומוד6 \ לבע רינמת סל ףתפ סדוסו 'ר וגויעענ ךוסינכס | קח ועו

 ועק 6תירוס סכיבה סמכ * 6תורוסד ינמ ןיביכס סמכךכרקככשי = |
 סענכ עומס ור :ממ וקפכ ודתעסב םק"ימל סמק ג תורופד'תירוס סכוכת סמכ" סט
 וטרימלו סימרב 6ררב)ורסס "(רש-ב וסכ וקנס 63 ןירטק ןוכו לכו נמק ופרס 67
 ןפמל 'סרס סוס ךכו סנורפד יסלטלש ןוכוס יכגכ טמו סכוטפ ורוט ןוביספ לס" סוטיל
 רומ "םיסוע יולגורקסד סוסס \זע סוכ יקח סורוט ימורכ םכ רכ 5עד ןווכ וסויכגיטמד
 ירדממ ןונ ןורקסו ןדקותמר וכרבר ןויוח וסיוכג ןומככתמו סלק ןיכסו ןיד כ 0\עפרמ6
 ןוככו ןורתו'ויופד ססירכ סיסירו 6רכוט ןומכ (כתו * םכ רכד סיפכקל תריעו תומס
 ודיקו6מ'קרוטק דח ותוימ סוסו וופכסופפ ס) מחד םכרב 'ןוריעז 6סנגרו 6סדו\ כ
 6ו0סו יסלטנםר םור יכגפ יטמד דע-סיזיע תות6 סוסו 0ספכסכ ירט סרווק נונכרתל
 "ןוסתכ ץועכ 6וסו ךימס דפ למוסעכ ןמתו סמוסת דע יטמו'עבסב ץועכ יסנסכםק ספיר
 ןונמו'ב סכ םטכ 0905ם7 טיל םכ רב יטמ דכ 65סלםד טור טקתס ךולב וססכו ספת
 ןידכ * וסייכניטמר דע ווכוע סיטסו ליזפו יוכרכ לעדיגסו ערכ ןידכ סי פרק ןוכיסנ
 ןופ מו יוביע חתפ 'רטס י6סמו רטכ ססמ סול ןורחס ןיינס ןוכוס לכו וסוומק ןובתל
 ןטווכג כותיו ןומסקו ןיטרח סיכ ןופכול רתכל וסוופכקל דיבכו יופנס :ע גפכו עועדופ

 ןוענו 'כ



 / ץלב |
 < לע סומןיופןויוק ןומוס3כו סתמוכוס סיס סיקר 63 ךסיעל כמו 6טמ לכ -ןומעב
 = רגמסו ספ ןו דוס וסויכנ סטו דכ סענכו'פוקת לוט לנסס ןוכ יירוט ןמ קיכנל
 לכ לקו לכככ סכקו סירכמל ןונ כת 65 ןנ 6גרטקנ 6עכו " ןוסמע סיורוטכ סימרב
 םעלכ מקד ןווכ'תטס חנו -וסיודסכ"כרקכ וניכו סלל מנעד ןופרח לכו מגער תקכמ
 ןיבכ סיכמ 0עב 097 סמ קנככ סי ךולמקו סומרגררסס !6רסונ 000כ0) גיכו )ד

 = 63 סטפ ל טד 0)09) ןריפמ ןומיסד ןודמד וכקוכ ןוסיסכ סוס סייד טיעו ןו)
 | רסל) סר סופוד טיט ספק טק ןווכ "גו שרמו וככל ויס ססס ןס ותכד עדו כוס
 וכו סנ כד ספנכ סוג מקש ןומרח לכ לע (טלסד סל פוסס דכע סל לופיךטיעכ ךמרג
 פס סילע "פקד-'וססמ ורמת ןוממו סמ סכיע קקכירס * קוקר ןעו) תומר וס9 תיס
 )על ןונמ ןומויסתו 6ד ןובכ טל רמ-מפ סונ קוסד ן6מ רמינוסמ שנ סומקו6

 * סתורוסכ 063ע 0תעדב | ( יעלה יט ו ןינכ *ם)
 רתכנ וסיוכנו פכנוו 6וססכ ומייקת ס וסויכמ ןוכס ןולע 9סד ףתע 00 ונארא

 לח "וקו סלםורו וככמל סכק ןיעו'כת " סקוטמ 'כנמד'כמזכ וסוכמ)
 סוכ ןוכ6 תסיו עיקר ועבמסכ סוכמ ןירסכ ןוקיועכו יטסר עכ 6:כנכִ סעובק סכככ
 " סתותס קרול ןימוי סככ יזקתי'סתיתם ןויכו ןוננע 'ע טיסלו רסס 6סוו ןוכרס6 ןוכככ'פ
 וי סוסו" דק תרקכ יוקתו סקמד כ סע "ימי 'ע ףומב ס(עיכס מווכ םיככתוה
 6תרק סיססד 6טונשו לופכי סכרכר .סנכיסנ = *. שניר סיססמ ןי"לט ןורנס 'ג ןו:פמו
 ןופוקת ןיכרק ןורעתי כמו 6וססכו קנעכ ס6וקת65 6כככ (וסס טפתי ןידכ < קו
 6וסס רדסתו דכ לע תועבמ סבו וסימיכ חכתשו 05 תוכמוסמנ ןורטס ל כ5 ו\עב
 ןוכלמ לכ לע סיקור ססנתיו מלעכ טולסו בר דס לכלל סוקי 6עוקר תוע:מ6כ סככוכ
 עוערוי 6כככ ( יס:תיד (פ ) ורבתור סמווכ) וסינע רכגנתיו ןירטס ןירתכ ןיכרק רעתיו

 ולגתו'ער 6 תופת ןז סר סתרעמו'םד קמ וכ סוסד רת0 סינרחס יגל ס% סוד ערש
 6 -) ספוע דח ינסו סתרעמ סיססמו" סמנע סדקו62 'פיקת 6ש7 קופי סתרעמ סמו
 ןומככתי ןימוולע וסדקו תוכנמ ביסות0ס סולו 9מלע נככ .טו'םיד סע 6ס"נכר ( ףפנע
 ןוסי ינגתור עסכ ונע יכבו תוכלמ בוסותס סונג מ:עלככ'סישמ כנו ולגתו ןידכו" כב
 6פיטמד סקור רעתי ןידָפןורכגתו 56רשול ןוסי(כש) = תקוע רתכ תקע כ ןותכתסמ
 רסס :5יח סמוע (רפוו כיתכ ןודכ * 9רומכ דיקוו ריעסד 6ער0 לכו וד 05 יטיטוו וסוומע
 וססכו * לוח ספוע לרמוו ןידכו שרסודויכוו 6 * ווכופ ריעס סמרי סיסנסשרי סוד0 סיס
 תומס 65 * ליס םוע לו ןוק\ רטט סתומ ןוסכמ וטכתוו סומפר (ווקמנ סימס סיקו (כמז
 גכ בותכד יס 606 רס * לגו סיעוטומ ונעו בותכו" ךלמל "ני סוסנןילכ) = *סיחְסוכ
 סזעו ןוסמע 6קככ 6תסיכט 6תונב ןפ לסרשי ןנקפילכ 556 = 'וגגוס:ת ססמסכ
 סחמפו ןומס טס קידכ 67 רט קחכו ר * סכק ל ןוטס'6:ק קעטכ יכ דטס * ןוקפו
 ןכרב ועכזיתס ףתו)גכ תלפכ וכד מו ןמו ורק6 ןוסס קידכ ןועימרס .\סכ סכמו
 "ודב ד ןוטסכ סומ םתכ סטו ביתכ סמ כמו סוססכ * קודכ סמ 6מלעל ףתסמ)מ
 * ןוקיוע ןועיככ יפוכממ סנכו = דוסו ה"כ ןופס 67 6מסו כ0 ןו5ס סעומיס יכייעממ
 "רוסו ופניכ = + רבו ןווכ תכסוו נרו פסב * רבו "י ךד\6 לוסס סויכ תר ידכ

 תסופ .
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 סחנפ .תשרפ
 רמסו חתפ רועל 'ר * לגו רזעלס ןכ ספכפ * רק סו ל . בריו

 רסומ יככ עומס * ךמס תרות סוטת 50 ךיכס רסומ וככ עמש |
 5 * לרטו תסככ ד ךמ6 תרות םוטת 50 "סכ 6ד ךוכס

 וכב'וו רסומ 6דכ ןיטפוע סעכ ןוחכופ סמכ סָכ תוסד (תורו6 ד רסומ ךיכ6 רסומ
 וכז (יפלע וססכ 6תירופכ לרתססר ן6מ לכד ןונכ * ותפכותכ ץוקת 56ו םסמת 6
 6וס לע \ססמ קופכור 6תעפכ ןורוסכ סמכ 6מלע 6וססנ ןוערת סממכ סול ןוחתפיד
 * קודכ ינג פכיו סירעט וסתפ תרמולו תורכמ ץיערתירוטכ לכל 6216ו סיע תמוד6
 ץכ תירוסב לדתז סד ןסע 6% סכנ ודס תונד כנר 6דכע סוכלפל ןווסרכ וכיקת6
 ןותויכ ןדעד %תכנכד ףיוקודס לכ 0סד (תורוסב 0לרתש65 (ילו:כ רעתזר םכרב
 ,ךיוקל סוכימקמ סירכפ סוכגכ תכפווס סועקו6ד סכ וסומוכ פכתסמ ספקו סילקל
 לרסו סככ ד סומגכ תכטויס * סוכ תו תמכה ףור רק 60 רמ( םר "וכיעמסס
 < :ןוירפמ *ךלוקל סוכיטקמ סורכח + וסויתקעכ ןוסמע 6)ו0) לרסו סע (תונגכ יסוד

 ךורמ ת יכלרס סלכ ימועמםס * 6תונגכ ךתפכפות לוקל ךלוק ןיתייכ וסלכ ןיסנ
 טר רפס | >*תורוסכ ילד קספר (וורבח ןוכופד ס:ק וכועקסס * ךנוק ת6יכיעטפס
 דכ (תומורטפתב ןוותפו ניל בו'פ דכמו (תורואכ 9נרת65 |6כזד ןוכי6 לכ ?וכיככ
 סיכ ורמד (56 דוע 65ו (תסיכצכ ןיסס(ו ףיסתס 6כלמ יפכ6 09כקל שמו רוסכ
 ןוכו6מ סומרגרסמתו (תסיכזכ <סתתסנ יכזל ן6% לכ זק * ףסמיקופד סקכ דפ
 ןסט לכו רככ 56 תכ ןוגכ ספירס ת6כ רקפמ (כד ןוכו5ן6מ 09כקל ןדוקסד ןגנמ
 סנס סו תמיד 6 יסו סי) 6רטכו סיב 6דיח6 16רםו תסככ לוכיככ סירב ריטכד
 סידק6ד רכ 6תעמ (וססכ ס(5תפ6ל סרטו ןווזחת6 סרטו -י6ס) וכקווכו 0 םכו
 סחכפ 6ל = * ןסכס ןרס6 ןכ רוע( ןכ םפכופ רסס 6וגר ךיכמנ רבוע 1605 םחכנפ
 לס ןועמס ררמ6 יוכל 6 6דכוצ 6ת5065 ינמוירפ.ןפ ןכ םר6 > רגורזעלס ןכ
 סכלקל (טמוקכ רקממ וניסכ סוכ ןקתתור וכו 69 6תמססר 60ובנב ליטכד םכ רב
 כט סכםפכו רקמ לע עכשו סכ שפכו סרכ6 כמ 16 6-60 סונע (כורק כ0)
 קודכ 6וס [6מ סמדכ רוטבומו6ז קירכו סמדכ וכו רוזב קולט ןכומק ורב לנד סול
 קודכ 66 ירק6 קידכ וונמכ סינמ 05ד ן6מ יכו רועבנמיספ קידכ (וס ןפץנ רועב
 כנה ןירוס ןיקת(ו ןייככ יככ סיתכפפ(כו ןימיְע ןונוגיב )יפכ 03 6סד עודו רוחב
 6 דועו סכ רפס רח (יתכסמ6כ ןייככ ומכר רועב ומו+ס קודכ ןומנו6 עכו ןורוב
 סופול בעמ סונול ר6תפ6 יס עדו 62: סכ שעה ץיקרקנמכ פדוסווככס ןוקחתס
 /ן6י ןרופס ןוימב וכבר םס רכל : כס 16 (תנסז.6 6א סל קרטספוירק+ קילכוכט
 דע סו 05 (מוממכ 6ס ןורטסלכמ (יעיסע עידיפ סיכ עמו +דוסיכ לכתםס יזל
 רופסו רט קכעם0 סולד (כיומכ 6ו\סד .ףרטסמ ןותרלומכ סט ןיקתףו סו רתסד

 (רטסמ | 8 74 תכי



 סחנפ

 כגכ ונם סכיומכ ורק (רכס (דכוע ורק6 6ל ךכ ןינכו סיקטו םיכ סדוסיד סרטכמ
 6מט) 6כקמה ןסמ חת * וכמו קידנ עסר עלככ דעו סחדמוורק5 רועב וכולס קודכ
 יסופ לוטכו 6תעס ודו ס5 קנורד סל וזחתס לו סלודבנ וכו 0 ופסד סכקד (פידק
 שלכל כונסו ספכל סור סור6מר מכ 6כ0ד ןובכו 6כמז "וסב סול יוזמת 0 סקכפ
 ןכ רזענס ןכ סקכפ 6תעמ 6וססע ' סע סכוסככ 600 סכזו 5לכ סיכ ןקתתו
 ובר * סע תר סע ןקתת6ד סור6מד עמל (כקד ןיגכ ןורתל סולט 57 ןסכס ןכס0
 , תיפ רקד סיפוס *'וג) ךדכע עסוס וכ6 לוסק וכ יטפכ סרמס רמו חתפ סדוסו
 סו) ועכמ ךכ חטוכס ךומ םטוכס בותכ רקד סופוס * 6)כ 6רק רתכלו לכת
 סמכ תכסכ 6ילינ תובופ סמ רבעי ד סו פטכמ דוד לוכוככ 030 ךומ6 קטובס סמ
 סכמפ > ןימלעל סוק 6,606 סיל ועבק יתמק +ך) תודוס) סוק6 סע) תומס בותכד
 ןיריקיו ןיטנע ןיזר סכ תו 00ד 6תורוסכ ת6 .תונד ןכוכת 6סו סומ ועכמ רוע ופפכ
 ת6קפכ מפס דכד טפמ וכ דק6ת6ד 6קפוס 6וסס) סרמט רמ6ק סלק טרמפ
 65 סרטכנ) 9לכקכ ןיקפכ ןי6לע ןינוח סעכ וכז וס מע תרומג ית 0קנע י6סמ
 :סניככטוומרו סורכ סמע 67060 5 ריטכ סיססו (תכודד 6רורקכ ס) יעלו

 69 בנגתמד 'טפכ סוסס) ווג רכל ס ופד\ סלכקל ןכמדו0 ןוריסט וכודרב סומכ וכז
 ועכ דודויעלקס ףכ ךותב סכעלקיךוכינס זפו תלו דסס 0תופכוקכ 6כב6כ סונקירכ
 ןוחתפוו סנכקל יטמ דכו רכמ ג ןופדו )ד יטפכסרממ רמס) סכק סומק סותועב
 ביתכד ןוס פדוסו במס * ירקס דיסח וכנינ6 דיסח וכ * ךליק ס9 כקתו ןיתתפ סכ
 רמס ןפכו ר *רבל ךסמל ס3 קוכשת 63דימפכ סרמס ךכ ןיגכ סממולכס דנד ידסמ
 וגו קודכ סככ ךומעו ביתכד סזכ ץר 616 תורי ּודכ 6:ןק סו תו6ד םכ רכ כ
 סרקפ ךכ ןיגכ) "וגס דופח סכדיפ6וססד רתסכ דוד רמס ורק דופח קידכ+6ס)
 ומוסד סועקוט %ס "* 'וגו ומס \סוסוכ תודע פתפ סויפ יברך" ךכ סרטקת6נ ימפכ
 ' תודע יחס :כ6 :עממ6 יתערו 03 תפס רפס ריקו םדקס ןופנו ןיןותפ ןיעבש
 טימרגדוכע סו סוס סנט 6יסס) סיב 6דיק6 תוס רפוטופר סות/ףד לתעסב חת
 וכטפתתו "תכר (תוורפְב ףתעס סוסס לע סמו לכה ןכו סכור ףכסול פרו כד ן( ככ
 םדס חנרו סכמיל 6 סופרב דיכעד ןובב 20 וסספתתו +6 ודבכב
 6 לכ סנס לק סמ  "סקינקס סורמס סורככמ סרו 0: מ ךרעט) לכס וכ
 .ףסות6ד 'ס סוסו תודע 6.טסכ דופסו סתכיכשב סכ רטק תת %סע סוטרב ריטסל
 ת6 *ןוו3 תפ וכרכזכ וניכב סב וככטי סמ לכב תורסנ :ע חתפ (סיויבך ' סיכ
 ת% ומרכוב ספ * ומיקי ןיכמת .סיםורו ךסכפס 00 כיתכד סמכ סול יפכפ סלםורו
 רעב סוכ ודיקופו ןיטס) וק6 טריפסו ס6: רוקי לכוס סל סאד םכ רכל 'ןויכ
 18 וס ן6מד רעב (יתוננכ 6תורס סכס ף\ס = סלכיסד טיר6מד 155 6ו0ן9מד
 תה וירכוב וי 6נמ רכס רכ6 קירבס כותכד סוסקו6ד סעכ 90 6316 קידכד
 ן6מ (סיויכר רמ6 = (וססיניל 6רעכ 6סנווז ?ע סונול 6רעכ (וסס וכרכזכ ןויכ
 ףסוימ ןנכט 6:כ לע סיר6ש סימ ריקויד יכז פס רוטכופסכ סורסמר שס ריקוד
 סורנט 0 לכ לע ותוס ןיתכו כותכו 3 רט סנסמס תככרמכ ותו8 סכריג ביתבד
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 ל םחנפ

 (וש רוס נו (תוקר ככ וגכ <סווד +כור6 691 תו 56רפו ורכע דכ 56 רוע 0%
 וסט 00 66 ומונע סומו ס60 סיס כותכל +ןס דס סיעק וסוימווק לע ןופווק
 סיתתומב 6 כזו ונופב ףרקול וכו יוס 6ת = + סטותס [כו) םכינ סוכ בותכד
 ספ 20 רמסימ [6מונ כותכד סכ קבר תל 6עכ לד ןמז ?וסס ןינכ 600 וויפכ
 6מ!עו%סכ סכו ךכ ןונכ ססע תווס) 05:06 ככס) סילס עטם סט( כוקכו * וודס
 6תכורפ וגל שער רתכ> סכו טנופס (כיו סכוו ביתכו ודגככ וס פתתו םותכד ןווכ
 םתנמ | *(ר66 (מנעב +טכ סודודו (ןלע 1903 !טכ סודיד יופתס וכסו סלע
 < .סומנממ וקפכר ןומופ לכמ רוקו ףפוגקנ סכומ יתסל 6מ!עכ סכז) 039%00כ סכז
 69 דע (כסכנ סכו לד 6מותיסו = סורתכס ווסכ לכו סוס סלע (כסכ) סכזנ
 וסמכ 656 | > וכס 353 סדוק סכז כד ירמסד ןוכו6 6סד ןי6 67 6לכוע .דכע
 = סע 6תכוסכ סונר 67 דכוע ןינכד עמסמר ויד 600 רמ6 תחת ?סתוקו6
 607 ןיע!ע3 סותסוסכ סול ליספ זפכ לטקד ןסכ לכ וס תק | = סדוק סנס לה
 6כקד ןיבכו סוס ?כסכל ליספ (מוד ןמ ספכפו סוכב) סילוד גרד 6וסס ליספוסד)
 ורד סורתכ6 ווככל) סול ןימלע תססכ סמ 6ספול ךירט:6 סוס ךירכ סדנקל סי
 ךע סתתל (וס סוטרו נועל ססכפ וס סופר ווח =ת סחנויבר רמ6 = * ןורל
 'כו רשל6 יבחר *  וטטפ6 סורנממ וקפכד ןומוס סע 6סד %ע\על קופו 5
 ותורכ 6 ןתומ ינכס םסכפכ כותכר 6ס סו: רס 6רכדמכ 316 ונס סייחרו ים
 לד ספות וסו ווכולכ ןדת 6לו ןומלעל סוכ טילס )ד תופס 65 סולט * סונש
 תורכ יססד ןונכ 9רד וככ לכ לע ןומוי ךורופו 0מלע יככ רססכ תיע 0לו0דו תומ
 ןיגתס6 ריפס סיתוקיכדכו ס6!ע (תכוסיתב +ת!עמ ןקנתסס דכו דוחס נע
 רוע לודבס ןסכס עפוסו ת6 ומסרינ רמ6ו חתפ רזעל6 יברך מנע יככ רססמ
 כו ןוסור6מד סרקוכ ןפנכתסמ 657 סזכוככ ןוכוסל ינ\ יוס 6ת גו ו ךסנמ יכפל
 ודוקפכ 6נכתס03 כ רכ 5ת6 ןופינסמ 95 וסיונע ורק (זורכ ?מוו) עו
 ורוקפ לע רכעו טכ רכ 6ת6 כו סונע 6רכר(5 ןומייק ןורוניסס ספכ (תורוס
 ןסכ עפוסי = * וס ךולכ 6זדוקימק םוכנ סולע ןורונוטק ץידכוע ןוכו6 ףתורוס
 ךכ י(סכ סמו "מטפל וכיעו לע לוע ןטססו סוכ םיתכ סע סועקולו סוס לודב
 ביתכ סמ וס = סעכו לסכ תפס לע ןוסור6קב ינכתשק 6לד סמ\ע יככ רפסב
 ןומוכ) .ןומוס :6ד) סיסומ סולנכ 355* סוטקוסנ סי6ננ סולנכ שוככ סיס עמוסו) -
 סכסיב) 0!ע60 ןוועכד ן6₪ לכ רמת6 6סנ קלע (וססכ (חור סוכ לסכל
 סודגכ .טוכל סוס .עטוסונ ץכס כותכ סמ ןומו6 ךוס סיכ ןיפכלמד ןוסוכל ןומו6
 וע (סכממו סנסוג 3ע ססעמה ך60מ 67 ך%מ ןפע = * ךפלקס וכפל דעוענ סופו
 כס > וינעמ סוסטס סידנכס ורוסס רו בות6ד רע ןוזובל ןמיסכ ומפד ן6מ
 ססר וומס כמו סו6וכ סימוכפ וכוס סו ןידכע שס רבד ןודבועל (35ת005 תי6
 ןנסתתמ ןוכרת( ןיפוככ סוכומוכל0  *תיט!חמ ךתו₪ םכפסו ךכוע ךונעמ ותרכעש
 6דיסזכפ 6ד ססווגכ יזח 0ת | = *סור6מד סרק ווזכ םכ רכ לכתסל וסכד
 6לעל וסכ ומסת6 (פורד ןיכרח6 ןיטוכ) סיעק ולתתת(ל רע )עמ 6

 ותקד 2 8 כ סכ
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 -ת6ופ ןתומ ינכס בותכל סמויקנ ןונסב טכ\תסו ןיפסמ טסכת6 דס (תעסכ יתד
 .6רכט דחד לכ תוחת וכתיו ספוקת סוס סטו ינז6 ווסד דע = *סונם ותורכ

 * 6וס 6טפכד תוודק לכ יפדו רוענס יכר רט 0רכדמד
 ססרתכ סמו דע סכסס םסרמ ןימוי ןו36 רועלס יכרפ סויס יכר רטא

 רמתס טסו רזעלס יכר רת6 | "וסיולע סקימל (נועב וכסד
 6כעמס (כ6 לכ6 סוס וכס י6דו 6ייפ ובר רס 'וסכ ורעת0 סוירכחו
 סינ 06 *סלמ סןסס עיט סול רמס וסכ ס)ק ס(ינע 0םידק (כינוכל
 סנמ ומקו6 (יירכחר כב לע ף6 רועלס וכר רמס ' סוכ מחיק 63 דע
 * תנקמ ירנחמ ןיכ סוס סתקכמד סור ועו יכסד סרודס 6 סוס ריפס)
 חתפ | * רמתס (סו יוס ךיס דחכ לכ סדופוד רודס רמת 00 יוס תק
 6ולת סיכד סעוטו לת סוכד 6דס ףעורד 67 וטדק עורז ת6 רו ףסס רמסנ
 סל כסלו סרפעמ 30רמו .תסככ) סל סקומ) סמנו סדקופ סולק סיכד טקוכ
 לע (פלעב ףורס ועחד סמכ ס)כק) רעתס וס דכו סרסכ סנוודז03 סוכבל
 תחת ןפסעס רמ6 תסד סחכ 6רכקתס) סטור תוסת סעורד 6וסס חכיד
 ןודכ .%קכמ) .(מומו ית6 רתכ) = "> ןוכוס רפכמו .סכוד .ססויכ ןידכו ומר
 .ירק6 6נכ ןידכ\ 6פובכ תגוודו 6 רתכנ ןוריסכ ןיפכ6 לכו סמלעב ףורס 6תוודח
 סכר סמ יסדו ריפסו 6לכד (תוודסו סלכד ומילס סוס ןידכ .סדורפ 6)כ לחס
 לע סכטס ש6רמ ןימו: יכסד סרודס יס סכומנכ יממז רססכ וכס קכתפלל
 6תוכורטמל סכ )ככל 03ספ) 6ענרד רעת6 סָכטס םלרכ = * גס תב חמו
 6חכתש05 סולט סתכוותכ כז סוסס יעכו (סכורכ ולוחדרכ סמלע לכ ןודכ)
 סעטתכ (לכוס וככ ןוועכו תימורטמ תסותס רתכל וס ךורכ 6סדוק יעק סמ:ע

 :סתוכורטמד סנונזכ וסוימרג ס6כר) סרסככ לכטמלו 6תוודס דכעמל ספרי
 רכ6מש רסס ת6ד סמכ סמיר תוסת ס3סמס ססונמל סכיד 6נווזוסס 0בח0 סמויכ
 5מו6 6סד וס) סרפכמו וסויכוס לכב תימטתב לסרסו ןודכו = * ים0ר5 תחת
 6%%סה ןווכ סלכיסוככ לכ ןורפכתמו ?סגווזכ (תימורטמ) פספכ6 תרוסכ6 סלע
 בחד ססמדק 6עויכ = > 0)סממ לע +תוכורטמד %סורד וו י6סכ ס3 סנכקמ
 "תונדסו ןורוסכ ןופס5 לכו וודס לכ ןידכ) %קכקל ןינכ .סנכקל ?כימו רעתו
 | /(סד .סודסד ןכוז לככ ודחמ סזכ ככ ןוועכו 9קכדמ לע סכסכנ ןלונכ סומב
 (פווכ רתכ) ?עטעתס63 סוס 6תוודמ סכימו ורטסד רת6 לככ סורב סכומו
 ווסמנ 6לכד סגווז לוס 6פוגד סגווז ןודכ ססד 6וס 6תורוסד 9תוודח סלכומת
 :סוכ .תינד וסרוד 6כדעו יסדו וס <6רםיד.6לוו 6דנ נכד ןמולס סוס דו דס לכ
 .סעיכ כותכ וסוינע ותסד מעכו ןיד סנפכ לסרמי ןוכוס ןוסכז *פכחסל סקנומ

 יונו ךודלפ יול סתס ץנדק
 חתפ סדוסי'ר י'לגו שבטו יככ עמ נתמ תל ביטס ןסכס ןכס6ןכ רוע<ןכ  סחנפ

 תטקיממד ן6מ ןכוכת ןמת * ודחככ ירזו ספיסו דכח יקס וס ומ (לַכ רוכז
 ןשי" יז תורב וסיס 6דד ןיגכ תורכס רכוז ךורכ כרכל ךירטכייוכווגב
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 וטר סחנפ

 6רכוסל סלק ועכ 6מלעב ןוכווקוסוגסדכה ןנכ סכפוט ומ סנע יתוו לד 0ערסכ
 * 3 ףיס6 כ *6 63 ןממוורת כותכד ערסנ ומור ס%מו6 פס ו ריכד ןולכו ןוג

 :קכ יערוכפמ ותעבטכ רט6 כותכד סויכ סלמוס וסומ סד תוכסכ ףוסוס 00 *

 לע סכנ6) קס תטק רפסיסי ובר
 סורכד ןוכמז לכל (יכלס) מנע

 סו) ס60365 סכלמ 0ת6 סינכקל בח
 רקו ימוכ)כ .6תוכורטמ סונע סיננת6
 ירכד 6ונור קונס ספימק 6כ%מ * כנמל
 תורכ רוכומ סותופרו כותכד סכ ידחו
 606 סמנעכ תק ייחת6 03 רעו סנש
 קיד תוסד תעסכו * וכנמד רקיוטוכנב
 ע ןובסו תורב סקול תירב וסופ 0קלעב
 ס6זקתל) תק פס קידכ יוס 65 6
 606 סדכו63 ויק וסיש מנע סל
 69 סנועלרמס רועפ6 'ר * ד תק ןובכ
 ןסכ6ד ימוכלכ 006 67 תסק םכתס

 67 קורי" לוווקנ -קמומו "קורו סמל |
 ( גג לם ) 6םוכל'עבטכס סרבר 5
 67 5קמוס -3(עממו סוכמ קפכרכ סד
 לכ עכט3סו סקמוס יתד קחי ןווב
 6קמוב 6וסס ךטמת() יומע סיכמ קומב
 סוכ ח(ית6ד ור6מ7 סככוכ רע תת
 כקעוד לכ 9סוככוסוס 07 6בווח וטע
 6כ6 'ר * ןומנעל וסנכס6 וכתטס 63 סל
 6כונוכ רמס וכס 536 סוס תוסו רמ6
 סרוופב ןכלתסר'סרכ6 6ד רווח * טידק
 ל קורו = *י(6לו חני פד קמוס "סרומל
 כיתכוןּוכווג ןורת ןיכ סמיוקד בקעו וס
 סתע 6לו כקו טוכוסתע 03 בקעיב סיב
 סוס סופט סופרע לכ 6סד רווחו ומפ-
 ססזחת6) כעו םוכו סתע 09 סוס וכסנ
 יומע סוכמ קפכד קתכיכ קוס ןומגב
 '(וחת6! ססרכ(כ ורונחי ונפ סתע ו
 636 = *36עמסו סוכמ קפכל רוופ ןוונב
 סונוד ןסכ6 !ע וסב 'רטעת(כ ןוכווב לטב

 ןונכו |

 = אנטיהמאיער
 וכ ככל קרע(קרופס פכעספ יער ףמא

 ורכ ולב לע יסק ספכפ ןסו07 7
 8 5תסרפ ופסל סיב ןוסונס ןילט תקל

 ופסק 6כק רעפ6 סולעל סיעס לע סתוכוסב |
 .+רסב פסוימתו סליעלד ורטב דס תוק ירת

 ..וסוווורפכ תועוכס ירק רובע 57 ןיבבו 'תתלד -
 \6ט רפ5 סדוסויכר לכס *65 65 ןימע| ןורפנ
 לכוו 6כרכ5 .ךורכ ןוריסכ יוכוונב קסק ומחל
 5קדכיוכוינב ריסכ וסיל ול5ד *קולגכו ובס
 ןיממוו רועו רוסכ ןוכמולל 636 ליע 6לו תוסו
 153 ןוכעונ וטילסב יזחקל ץוכמו 53כ כיסכ 5
 ?טכטיו ווננ סימסכל ןווכופ יוכנגג ויער + שקל
 תות ןומיפדיומוונכ נפסק ריסכד ?רופס ןומוס לכ
 ןיליפס ןיפמ 6סל סמיפו ילילנס יםוי'ר תכ6סוק
 6וקפ 05 קטל תרימלד 57 סכוכסב תרל
 סיככד סטו לכבד 6כלמל (מלע לע סכנל 5
 סורכל *וגוכ קילס 5תימוכטמנ יוס סכלמ)נבס
 6וילגק6 5ל) < סליע תולכ לכול פיטרו ביקבד
 קילנ .תופל ףתעמכו .וכלטל לקי סו 6
 טנק תילנב יכו תוככ סקומל תירב וסוש ערב
 'פמכלתס ףתומורטפ ךי*! קפרתל 6תימורטמ
 פוכרק סיכל +תולנב לכ5 5תילנכ סכלמ ישוכל
 *167) פרקרקסימפט וסופרת 30 תכמס סולו
 וש 5רטוד + ערסע רכפ 6וולגכלד תסס 0ןסס
 ולכע וסוס) ילס ירקק"ד ןולטטמ 696 סיס
 ווככ) ספולנכ .סינוד .לככ טילפס ןתיב ןקו
 .יסימכ 6תימוכטמ ומכו סכקד סילכע וסורקפפ
 כרקע<ר סמוכו סילכעכ ס5 יכבכ ס5 67 ןונכנ
 ו ל5דתמו סמסרופמ ידכעל סופקו סדק יב
 ספ לע ו6ירקת5 ססעמ יסמ6 ילו ססעע יסכ5
 ויק וסע תומכ תןככ סנערמתסל תיכורטמ
 ינוכוק קודכ ולו 336 * סבלכ לע קולע תו

 יודכועו ד 1% ג קכ



 סחנפ

 :(תעסכ תטק (מכנתמ ןיסוכנ ילכו
 תירכד סור חת = +?כנמימק וזחת6ה
 ומיסרכ רטעתמה לוו 0 סיס פודק
 סומרק6ל יסו6 ( 6ל) 6פ ) 60) ס0יע
 סחכפ יכקד ןינכו ןופלעמ רודת  תורכב
 6 ת6 סכס סומטכ םיסרת6 תורכ לע
 תורב וסו6ד דו: וסו6 סרועז לוו טחנמ
 לעו 6טורק ס0נע לוו ונמ קיפבד ידו
 6כנמ יעק םינט סמוויקכ סיסק וסיס
 וס וכסו מנע וגמ דיכת0 לד 6סידק
 דוכסת6 6לורוטפד כוח 6וססמ יקכ
 דיבפפ6 63ו 6 ) "נער 'םידק וגמ רידת

 סכמ וטספמלו (תימנרטמ ןוטכ ץ9קב65 יולבועו
 ןיטוכלכ .ס5 6טטקלג ןיטספל ףתוכדק יסוכל
 סיב בותכ שמ סתולופל ןיןרל ץוריסכ ןיכונגל

 ןוכוסמ !ורכ סותולרו ספוע תולכ רוכופ סונוללו
 סונמ לכ וכ לסט ירקת6 1כרו6ל ףתוכוסד
 6וססכו סוקופר\ רמת יור ןופפכ) 016 פרותו
 ךנאס תמו .תורכל .סובור סוכמ קולט כז
 סיטק סדוקפד סתולנכ כ5מ סל 5עו) סככס
 6כעו 6ןססב "ךתטקב סעו ךל ןתכי) ךנ36ס סע
 ןקמת רסס סעעו 6סמבו סלול כקלופ לע פלפס
 תסק לכ6 = > יתסקככ יעעו ות96סכ יפפכ יל
 ןוממו וסו 6לכעד 6קולגב מ%עב ףווסקלל

 ןנ6 ירדחכב סירשו ספיסו ( סלע נט
 6וסס ןמ וסונתס6 5לר (וסיכ0ו .כדכ

 :סימיגכ נע

 ןיממולו יודבוע ןוריטכמ ווכב דכ ופולטכ סיפכד
 יודכוע ןלסכמ 65יומכ דכ וטולסב סכקסל 5
 סחלפ סלע יכקל ידסד לוז .תו6 ןינכ וללופו

 ןילכוסו שב ילטקווס ןועטסק טכסכ סמלנסל | = .
 ועק ןוסידכוע ןורסכמל 056 * ודסכמ סילטי קפיסו דכס יקכ 6 ומ 5כ רוכו 97 ןובכו בעמ סי5
 ןיעלועקססו ןימע *םד ןכממ ןוב ס5ועל סופ ןיסדקמ וכס סיכרב טיל ןיסילקמו שועט לע ןוכקמו מש
 סמ לכ) ןווומכ לכויפ וסושל דולי ססכ 5לכ ליעל ןיעדומקסל )0כםו לכס סייומככ לסעמ לכ סיל
 307 וכפפלפ * ₪ םולל5 ימ6 רסס מ לכ לע תלוכו סיל תוסד סולע דיסס ל 6" סילע ריקם וומכנ
 סלופס לכ יכס ול סיכול ימול6 וסולל סולע דוסס יכל * סולטס ודל וסו6ד סו\ע ליספ סולל
 ןעדועתס6 טלסו לכ שומ/ד שכלטד סט וססכ לכל עדומפס(5 עודו סט דס 35 יס ך5למו סט לכד
 6רכ לכו סד5ד יוככ ןומוס לכמי לכ וכס (ו6 ןויסוס סעכ סיל יוסמפ לוכו דח םכ רכ סמק לוקו סמ
 ופול 'וי עיסוק עקבו סד6 6ור !סו5 י6סו יותוקת יפכ ינסו רווסכו סוסכ יןכ5 סיל ווסעל ךי3
 רתתסל סכול ספ ווסט תורו6כ סכקל ליחפ סול 57 ץגיווופופפ עסבכ סימכב דוכעד סלסד סרב
 סע ןכמ6ד תוכנכ סיטלכר 6ןר ןינכ וסיס סטו = 6שלע סוססמ ךי:6תו 557 1060 (רכ דבעמ) למ

 ך5 יתרסס * תומיכד סו"לכ ךל יתרפס (פלעד סיסלכ ךל קרפל ןלכ ךל יתרפס לכ ךכ יקרס"ש
 ןמיססכ ןימ בכר? רוסו" ןמועכ ןימ סופקל וס סיקיפת סיכיכרע ןונכ סמכי ךכ וסרט 05 6

 טס םפכ ליב( 937 ןיבב ומי ומיאםב ןוע ןוכוככמ סמבובו סלסה ץע סד%ס יכ סיכ שתלו ימוומ
 וכס (!6 * סועס מל לכ סעומת סופ תיל לגלב"* לילנד לוכ וסיל טסו * 59כסיע קס סמו 65)
 עס מס 6לכ סעוכת ול ןו6 לבלב סמ לטל 51ר) * לולב לבלב דיכת6 סיב \ קס ור סוויס על
 וסב סז ןכ סיב וסול ופסו ס סמבורוסופל ומס תטל 63 סעוז סו תילו 3 יסיל 59 ניכס ףול

 . מוד פפר נע מבע ןסוס וסל ןכ טיפ ולד ן6פ 67 ןיגכור וסיפל ךילס סל'ע ותל 5עלע 072
 וץפמל 6עומ ורופד דע סעלע ןוככסמ ןומוסד ילסכ סעכ ןובלפפממ סימעו \וסו\:מקיפכ סיכמו לכק5
 סילססקש סוקע 56/69 ןככו6 סיסנ סוס 35 סיכלוט סילקכמ לכ שרק כע5 67 ןינכו = * ןזתמ
 ₪9 סול - * סכתס לס סילל60 95 כוטק סוכסנ וכס ףו6 !קפכל (סוונכ וכלסלד דע "וג:

 ?תוינש ו



 ויר סת
 ןולמו רטע .ןוסמקל + תלב תקימס סט קל סלע סו ןכ סמ\ב וסופל ףתבווקב כוסת םל "למלט
 סעכל טטפתלד ףסלולד (מויבכ ןולסס סמכמ .נולפתלו 6 ןע קפכל לקכ ןב סי' סי וסוס לס שלש
 ןיתמשכ לכו וקוס קבל סיבס סט סט סכ רמת מל סכו!בכ 6קמולס 6תעסכ לוח ₪ יו ןיפנע

 5מלע .ולסב סול ינסולפ ול לעלע וסוסק .תכ סול קיל ול ןכב סילטוסו6 60 יכס )6 * ןיברקס
 56 צפו טל לכ ןה וסז 095 סלככסכ ץכלס) סימשפ תודלות 036 בוקכל 9ןס 070 סיב ילבקפל
 ךילל סכ5 וטכב וכו סיכוכק סיעסכ וקילכ ןככו ןוסב רעתלד ?ויעוסכו* ריבסע של סיענפ
 = סוכ רפנקלד וסוב וכו 05 ןיממו תלת וסוימרב ופקלקד רתב ' ל5כסו ועטפ ססלט לע ןסונלע רטתסל
 ןופוככו סוסו \5 פיסטעב סכסובב נכדתו סוכויסד וככוטס 60 סעבלל %ע וכי סט [עס ל)פיס ןקמ

 *לנופ סיס לק לכמוב ותווד ןלע קוכינ קוס רועמ ןוכישל תזקכ ןיעדומתפ% מ ןווקל תקל
 סכרתסו עטכתלו סככיס םרתספו ווקס וליבכת5 כסעובה ןיבכו + קורו סספילפב * קפוס ףכ:ימתב
 וקי6ל עַלָס רנוכ סותככרמ וסב ןרווסי ןיספ סתע ספ וכקע םוכו סקע 03 לכט 6כיס דיכעתסו

 * 67 סור וסו6 סכלו6 75 ולקת לד ןיגכו לכוי) ךללט לל רטוו פד ןיבבו 6שכ סוס וכול לכנטקכ
 סועקופ 67 ןי כו ?₪6 כפלכ סיעטכו סול רקע דכע טמ * 0בו6 לוכע 597 רתלכ עטכתס7 5
 וסיסל ק לכ כס (ול * תקפב ןמת עטנתלו טרסי ץרלכ לוו6ל דע רקע ינכעמ קוסומ יוס לכד ןלע
 ויכסו6מ ופ5ס3 לסק ספועו ןכייסו ןיסינס ןיממו לבב יו ופולכ תוכל קירע רתאל רפלפ לטלטע
 רזמתפ 'תבווקכ רוס ול) ןיכטו תלת רותי סול וכיוס 03 ףובווסל 336 םופס כלל 6053 שכויל דע
 סקי רמל רעומ ןופכ לק ל55סרפעל סירוס ןכופ סיקולכ סוטקו6 67ןינכו ןוע סרפכע ולב סוב
 וב תילו ענובט 6וסל ןובכ שיססכ ןכפס 55 רפעס בוסי) = -בוסורפע 5% סלל! א תובס לסט
 מרב וסופד (פריו סכטלנו סותנתתוסמ לעכל תערכ סער טס5 סב רמק6ל ערס רנו ססל 6
 ןינכו ופיספע דלומ םול ןכ ססק \ץ דלוכלופככ *סל0ד ובוונקכ 'ק6 (תקסמ 57 0760 תל סרגיי
 ןפפ וסוס סלכו = "תבוןכ * סוסורפל סקס רט6 + לוג ןכווס 95 ןק ורלן תיכ סטנט כופכ סנ 7
 ו רבעתו) ססע למ6 7 ןיבכו יליד 99 רבב רוכמ ןסיסד וופס ככטמ ת6 לבו לכק ומ ליבעל

 67 ןיבכו 5לובלבכ פס ןוכטו סעכ כר ןינתס כיוס סמננוספ סוער * רנכעס דן לכס * סכס עמל יב
 4260 < למל םרככ סובר סימס סדלוקח6 סמ( ןכבל סומקו6 07 ןונכנ = * סוב סכק ףיונק ןסלכ
 ןיסידילמתל תופנרמ ןורפל ןוורורפט םרפ וכסל סלותל סינפ סועכס ץמרס6ןולמכ ןככר סומקופל
 קס סניכל בפסל 6ןקסל (כווגכ קוקס ילטכ סלע 6וק₪ ןוכ רלס6 5ןימכב סיכ ןיעלומתפ6 1

 6תוכבילדורלפו ןוכרכ ןוקט וש תלחעו רינלכ סרפד ספוש ןמ עלפסו סביב סתסו ןוכלכ ןופס 6
 (יקט תקממו לפוע ןע תלפכל סכוכ (תלו ןיכרכ סיסס בכ םס כבְד 0065 סול מס )ל ומ
 סומקוס לש + 6תירולכ סיפטכ סיככדו קוקסלןולמ ןוכמפ 6תורו6ור5מר סו)מו סמו סכוקכק ןוכרכ
 ונפכרב וסופה לופכ 6ןסס פכד סכוינכו " 6רקמ ירפפןולס סוככ 15 = * סמסעוכ8ש ןיפל סיסנרפ6

 תפפוכס דול תכסס סוקס לוסס סווכ רעתס סכינכו סנוככב 6רועוט גורתס ןסוסד סניכ קליפב

 תותכסמ יסס פכקל ןומו5) עומס ת6 ןוכרוכ דנוכ ןןגכ סכ ןיבורכ ןומו%ה קוכ)ט סמ סוטס סע פסו
 וסוס לופס לנססנ כסוק ןופ תיל תכלס ןומופד סיתיעל סוכמ6 תולותב ןיפס רפסמ ןוס תומ\עע
 תפס ךי6 ותלד פוס רתב לממד לופמ וסיל נרסע ןוממו טמפ'סו ןמויסלסמובל כ ךיקכ וסילי ןב
 פלק 'ס סיכנ5 ןוסב תיחכו וי סוכל ןינכ לפומ 3 לפכ 5 ליפס ירקסו - רקס ןכ 550 סימס

 לטס ןופ פע יכמ פוכמ וימקו וסר תובומ רח סלק קלס כיקכל ְָוס ללה ןקוקס קככלת) ןוסכ |
 ןקקסו 4 8 ל כ



 סהנפ

 שובר .יעטב לוסמו (ולילכ פיסכת(ו [פעוב סיפגכ6 (שעט פס ס> *ץרפס )"קו סיעשס וקפש
 רד 6 רטול ץיקמטב מוסד ףןבר ץותסכ ר-סכ פפעמ םומכפלד רתכ'במוסמ ףוער וכס וס לובככ
 "טסט קוחפרוד תילד סוטקולו 5ב רולו ךפוס רוד תלקקרמסד סלובלבד 6וכ וסוס טסו ושי קלב
 בפעכ ךעלו סוסו ולגכ סולס ץר6סו סכ רוזקלל סיס ל5כש תסככ תלווע ספועל ןר%סו * סוכל
 כ סעוס .ךלס רנק כ לנק ךכס ל:ש 6נס ךלוס 5וסם ר)לס ןככב סומק סל וכ לועו "זקס
 סוועוסר וסל ןיבכ 035 6כפוטד 6כלב 6תילוס 0נכק5 סשמ סנס דיקעד ןככל סושקול דועו ס"מ
 סלסכל סנטכ ןע'כ לס .קלסק 655 * סנטכ סי ירק ילמלו הע סו סנטכו * רטכ לוס סוטכ לסס
 סכיניכ | םק "ץקו דרפכמ וטק ועט 6לקכ סעל ורתו לע סועקוטנ כס סו סנס ותרמס רעל למ
 תכטלכ .כתימליומב ןורותע טדקס םורב סו) 6זםל לולי תס של יתיסק בוקכ 67 5ע רפסו (סידק
 ו םעל שעע בורק כ 60 סול סוס 657 תעש (קיחל קול סוסד תדפ ןכ רועפל יכר כס ףול) תיונס
 * כב 6כימק ליכסב 60 ןוווכ ומול ולכ סכועס לכ רטוסו תקפכ 5וק כ תוסרו6סו5מל 6מימ ל וב.
 נטול 5 6 ןוכוכק בק 556 סיל סוס 65 וכס )9 קכי וסוסל ' ןע ביד ככסל סלוק סילנ וסל 6
 כועפ  ל) * טלק סו .ד ק קטדקפ6סוכמו םדק וסופו סככב וסל כ כלל ועוכב סיס סומעו וסל
 ףוס ןוכורש כק 636 סול סוס לכ יכס %6 סכרכ ססודק ןמופל כק סיסע ץכוכמ יוסמפ סרג פרפ ןכ
 ובכ יכעס 57 6ןכ ועדו 67 ןמוסו רככ ופ ערופד סמלע סכעתס 6ד ןיבבו סוס סבי ןכ כויליכס
 6לד סילוטב "פד ססלכ65 סכיוק 6סו * קלע פילת כומב 595 תל סילת (תוכוב וסליסוועו יומ
 ,* גו טכס כעסו סנוקס ות סכווו בוקכרכ 6: יל קיפס סכקו 6רכ סיל י)סמל ליקע סו!
 לועסו סעועטס 6כ טכס ול טסו סיכככסע ספעעל וסנעסו ךלס תומיסנטכ5ע 6כ סי רמ5ל סועקושנ
 סלוק 59לעד ןיורכ לכ יוס (ת = "לתסכ ךרקכ ןול 6טכפל ילכו ןכככד ןיפט כס דע *סיכככק
 תָבּוסּוכְסַק לפכ לכ6 יכוועו ויס יסכ ולופסו 5לועכ ןיילת ונס לסרטיפ (עורוס קתביסויכוסל
 יוככ ןילותעד ץוגכ ססככספ (כפולוס 67ו ילועו סובככל .סכוופע וכ קופל 55רטופ סתירוס
 ככ 'סכ ס6רכסכ ץרפסו סוטטס ודלות סל6 סכ רטתס סלוק יטמוס ט ססלב/לפ ס סלכקפ
 בלו סכל 60 סכ ןירוסכד ולוטו סיכככ לכו קמע סיעפס ךטפכ סו 67 ס 60 ןיגכ ססלכ 05
 6וכככה (בוימ סוכמ ליוטכ 6פוכוסכ לדתטעס לכ ד ןובכו " ערו ךל 5רסי קחכיכ וכ לסכ סתערוו
 67 -.סמסכ לכ סע :כופ רורס וסוילע סוטקולד ןריעכפ ןפקעס ןיסולד ןרפס יעע טכ -וכומ)
 וווס רעב סוכ נקק)  ןונו ןכ סלסס ןוככ ןיעירוכסכ םוכ5 יילומנ לוכככל סכווס ןוסכע ןולטכתס
 !!טרסכ ןימדקלעכ וקעכ) סיליל ןיקוקע ןופסע ונונקתסל בפוסד' ומונע יקל כוסו לקבלו ותכקז 1
 סוי לככ טדסעד 9וכ ןמיוסו ןיומולוש 6עלעישסל ןכלסתפ) ובס ןתיע =" ןומדקלעכ לעב ורדסס
 ככל קעש ןייו סכמוסמ סוער + שן לכב 655 ןיטדסתעו סעוילכב (56ןיתמד תוססרכ טסעמ דיפת
 6תורופד דוס לתסו סיקס יוסעל ךירכ ו סעו'לופ [כפוקכ ןיי קיפמ יכסד (תולולל לכוו 0 םומ
 ןויו ס?קל .סוכ ןיכרכמו ץדוקפ סמכ ןילכנ %סגעל ללנ * ןופכול 056 ןייקתפס ?מו'קלוד ץול לכו
 6קעוסו סכנוס סנשוסד (מוונכ ןויכ תפסית כ ומוי) יטקכ) כול קעופו לניק ןיכווגורת קיפ וש
 לוסמ ב9 קול 656 רומל סול סוס כל םומל ככל ושמו 99 ספשד סכטסע מוס פכומיל טרטסע כונס
 למ רו וסופו סכיימק ב5 - 3פרסי )כ ימועל ןפ') תיססלכ ןפ'ב תיססרכד ףדכושד ב5 מולו 5
 תוד)ות רפס סו םפ יטפלב רפס יס ילמ ספסית תופסכב יפי סעכס וכול ולכיו וסופד בצל ףמזמת
 יכטמל '7 לוטק ל יכל" סונפ כי ומול ןפסע סיב ליסנסל יפע  "ץייכ ןכטוקכ לע טו 6

 ןוכיזד | 4



 זיר  סזנפ

 ץפכל 'ד דודי ןןמולו 5פורבב וסיסו רוסק ןופכפ עברס דודו סופור ןופכ< עבר סיכפ כמ ןיכוסל

 ןככר סועקו לו ןסכס תלתד ןיברד מס דפ למס תופת ןכשע ןומולו דודיןוכולו 5סילנכ ןסו6) רטכד

 'ךולעי ךכע ךלפ וכוס) זכי ןכסקל ןולוסכ ןיקלסוסנככטס ןסןס תכלס

 דכל6 = סורכרועלס 'ר סיחק) 8ת6' 6ד 6תסרפכ יעלו ביתו סוס ןועתס  יבר
 ותומ דכ 0מנעכ סחכפ סוס לכד וכ 50 ססכפכ וסייתדיבע +0 6וסיבסו |
 56+ 50 ןנסו סוס 6מנעכ סחכפ טד וכס ו * וסיותכוד לל00ו מ3על קס ךתכו
 וכדב תוחת ןרמטתמ וס כ "מנע ןמ וק'תססד סתעסכד סוסוכסו סכס סלע ור ורכ
 ןוכוס ססד סכפמד .טקויד ורופז6ד סל ויס 0 סוככו תכד ןוגכ טמ = * סשדק םרכט
 סלכ וגב עו לטולק תורכ לע סקמפ וכ רד (תעמכ "סכר סכוסכב 6שמט) ן ותת

 סמככ ןועמסד לטכסו = * 30רטי לכד ןוסיכועל 6קמור לע ןופוובל ןוכ קילסו ןיפולכ|
 זתכוד 60כ ןוסרוטרע ווסד ןיתמסכ ןורתו סיממ סיתסכ סקרפ סוכבכ ותסד ןופ6
 ןוור ןירתכ נינכתסד סור סלונכ סותממכ תרדסתסו ידקכ ונונכתלו סב ובורקתס
 סכד תמדק ןמיוחתס סכר סמ סכר (כסכ יוסוט) וסויתכוד םוור ןידכ סובופקתתסו
 סמו י סוכמ פרפ דכ סופור דוכס )ו סתעס (וססכ דוכ6תס 6כד יסכ וסי6 דעו
 סוכ כיתכ דעו יוופכ דכסד סמ סקלעל רדסתסד ןרסס ככ ן6 -נלקככ סורשו
 רמסיו 07 0תמרפמ נועל ביתכ סע" ןכ רזענ6 ןב םקכפ | וכמו ורת ןכ ןכ ספכפכ
 ונולכ ןונטקד לע וכו * טמטסדנמ 'וינ סתול עקוסנ סעס טלר לכ קל חס ממר
 0קתד סדוסר רקס | * םטטסדנכ כותכ לכועד סמווכ 6ממוכ ןינטסד לע 6
 656 רמתס ךכ ןונכ 103 ןועממ 36 = *(יילגתסב וכתד סמכ סיילגתסכ ןוסתתומ
 סומפכל תכקת דכעמנ ךורטכס רת6'וטסל ספל טכ רכ כמד ףגרדב (כפונו6 כסמ
 105 מטס דנסכ וסיס סכוקתו סכיד ךכ ןוגכ טס ורק6ד 6מודק תולככ וכח ןמוש
 פקד רת6 (וססכ 556 סיספכ סכקת) כ רכ ךירטנס נד ןסכמ * סרק( רת(כ
 חתפ 6ווק = ובר >תוסי סקלכ ץמלעל סכות סיל תינ כס דוכעי לד |6מ\ סוכבפ
 וכו ירבו םומס ככל קטי ןווו 6ניעל כיתכ סמ עטכ רסס ןומכ) יורס וו י:פ עבו
 סטסכד ?סכס וכו ''וגו סמסכנ רוט סיננמ בותכד סנפונוס וכס 65016000 סמ
 6 ןיתס ןוכוס ןו3ס ךוטס חומכמ 6% " סמדוק פורכ רמימב דוד סת רו5ק סל תוסל
 ןוכ6 * 6טסנמ 6ס0וס)כו *ם6רכד (כויכת 'מויכ וסורכת6ה ןפונט ןיכס)מד סוכר
 ורינקתפ 6עווו 6מוי לכב 9מ\עב סד רונסכ ןוחמנה ןונכ רונק מס רוכח ןומו6
 עדוו רסס .סמסכל ךוכח חומכמ כותב דעו ןומדקלמכ ןירדסמו ןופמכ רתכלו תסס
 ןותס לרוטו סרוט לכו 'מויו סמוו לכב סל ןיקלס ןורוט 836 ןכומתו\תמסכ םפכ יי
 70 6וססל 6יוקודכל ןוסתממכ ןומיס ןופ סדס דופע) כמעו סלכ6 וסנ נס וככ
 6וססמ 6מלע לכ ןותס ןוסתוכזבו סוווגכ ןומ לועסולוכ6 ד סמסכ לע טילטו בוכרד
 6וסס סד6ס כותכ דעו = ''ונ\ סד6 ססרמכ תומד ססכסתומד לו סוכ ביתכר סד0
 ןוונ ססודק ץרססןמ 6וילעל (כוזמ 6קפס) ץר6ס ןמ סקנ סוכוסכ ןיבכ עדומתפ6ד
 ו סזר ד םוכ6 = + שמ ככל קמו סניעלומ דוגכד סקותע רוס 7

 קינסד | |



 סהנפ

 ןופ6 " סוככ לוסטסל יויו רוצפכ שמ 6.ביתכ דעו ןומלקלמכ רדמתסו ןכיסל קולט
 וכרו ססמותסר טמנפד ודונכמ ןמסמ ירטוו ופכסו יברכר ופכ5 ןוָרסְסֶד סוכפ ןומיש
 6ככומ) סכמ ןכקטו סיקסס ופוזקל סח 6וסס דעסי םוכ6 בככ סקל) "נע 0טידח
 ודינכמ ות6 )כו טוכס ככל ןורק6ד ןוניוס סמכנ דינכקס ןמתמו 6מתס ףווקידכד
 ורקעתס :ססד ןומכל יור6 ןי6מומפ ןוסנע ןוכנו6 וכוס ןילס "יינעועבמו -ס0נע
 ערו כוט תעדס ץעו סויקס ץע ןו36'וונע ןומככ יורפנ וו נע ןוכיסק סכק ןונ עטבו
 .* וככקו סורפכ סטרמ6 = * סכט תופמ מק ןגרקלד ןוערת ןוטממ [ו% ןנככל יורש
 סותרכ סדוסמ *ןמתמ ונזתס ןוסילק ןינייפ לכו סויקודכד ןוסתמסכ ןככסמ ןוסונומב
 יומורכ סדיסק ירק6 ךכ ןונכ'מגע יככ5כ סע דסח דכעו רסח ורק זיל מיכס ססרכד

 2 * נע ועובד ןיכ סתוכ

 וענמל ומה וסוו !כרו כ יבד
 לע סולונ תוב\פב סתורוסב

 וסוו ברמס סתירוסכ ןסעכו יכתו ווסד
 רופס וומו ריכסכ םוכס סווס ר רמסד 00
 6רקד סיפוס סכמוסוס וסמכ ככ6 רמסק
 לנע וכרוכו 60) וככו) וכ סרכע חור יכ
 . רוטפכ טוכסיסדו 6וסוכס36 * ומוקמ
 ץוכו ןכ סדטס ץונכ רמ0סד סחכ וימו
 ץונ\ וכס ןומדקנמכ ררסתסו םדחתסד
 חד וככוסו וכ סרבע חוריכ ןונכ טל ינסו
 כמ טומג'טודק 6ריקט ס6נע חור וס
 סוס דו וככולו ןידכ) סוובכ סול לולכו
 ותו קיקל יכ ונכוסו סוכ תכד ךונקד זר
 חור סלע חור * ס0)עסולל 07 * סו6
 ףסד ומוקמ דוע ומרוכו ו רימט סווכב
 . סמ ס6)ע 6חורכ 6רועו 6חור לילכת(6
 * סופ דעו סלועמ רו דססו סירתכ ביתכ
 לוטכו טיטדק םדק וגל סכר (ַכְסכ 0
 < רטככ טדחתסו ןומדקלמכ סינ דוס סו סול
 וכתו ווסד דע רעב וסי6 לסתסו ןימלופ
 סיתסו 0316 וסווגע 'עייקד 6כוט דס ןח
 6206 וסוות " סתיכ וגכ יתנו 06
 כוכוכ סע ו3 סוסד סמך 6תי6יככ וסוו
 סתעקככ ןיא6 ןכיוס דק סמוי ((םידק
 6וסס לכ 6תורוסכ ן6על ןכיוסו וכול

 סמו

 אנמיחט איער
 6כ6 יככ ןרטל רופס סֶכְמיַּסִמ סיעב

 םוכ יכ לכס יסוו וכב) סווק וככ]
 יומא

 ו6מ +ןופמ טקפמב ךילב 6כס וכסיפ) וכ סככע |
 ןונו6ט לק | * סככ) סעוו סרכע קלוב סרנע
 ןומולל סיב וערוזתסס 6מ7 ןיבכ סיעל ןוכלכע
 ומכסו סיקמ ימס ןוב לכצמל ךירכ ןובנט וכ6מ
 סוכ טתסל ספרכ6ל ףכוונכ ססעמ ינכט סטס
 62ו * סוקט יוכס ורכס ךתללוממו ךככסמ ךל ךל
 ו!כס ססככל ךעפ קיס! סככס ךטס לוע סלהי
 ןישיכ ןילכועע יכתטסד טסעמינמס) \ סשסיןמס
 <:קפ וסופ* ןיבט ןילכועב ףתומדסכ דובעל
 סכק רבע ד סכוננכ "ןומב 69ב תזמד סוכל
 טול ותווסו 6פלע יפסע סיל ךורכ לכ סר

 ו!סקלשתו ווספ ס:סמ ליעל 6 60 לע 00 -
 ןיכסלמ ןומו5מ דס וכ סר:ע סול יכ ד ןיגב)
 ןופפס סוממ ערע6ד ססוסע סימ יו לכ סוער
 כוס וכפמ פוס 57 סונע ןוקיחטמ כס סול
 סורתסע ךרתתפ דכ ומכולו טסו ןופ ימע וסיס
 לוע ומלוכו 6לו סוכ עתס 0רס5 רפלב עטכת6ו
 ומכ] כוכט כס פוטו קסי רמלרפעד ןיגכומוקמ

 סע  י 6רפע רוס סוסד 5רסכ ןילינ) ןומכב טיפ
 רקכפו עבוטמ סוסד ןינכ * ומסל רפע סמו וכ
 ןומרנ סופ ומכ) תיבס 6 םט) קו רחל רפענ
 טופ ןולכעל סכסו .תיככ סלמק6ד ןינכ ןודיבו
 65) כט6ל .\6ט) סלמת(ק סוס 167ו * ססדמ

 כְיכ



 | פנחס 

 דפ וכנ ןכובתופ טממד ספקוקובמו ?מוז
 וע ספ סכומ6 67 6כקומ וגכ 6רכוט

 6קנעב \סיבס6 ןוכיוקד ףתעס לכפר יס |
 < שק ןוסכ"ו ןוסכו 6לכעב סויר (סודו
 סיוטולק סרדל 'בופכ ןכימת יכסד וסיונע
 ןוכוסד ןיגכי6 ישמח | *ןוספתו ץויקודכו
 סמכ | "וסוילכוע לע 603על ןוסוכומ 5
 וסימממ .לכקמ 63 ןוקוכומד | ןוכיס
 = 697 ןוגב +0 * 5 6ויקודכ)
 (לו ןיתמ ןוסי 03 6מ3ע לע ןובוד ןסמ ונס
 סו סנוקק 607 וסיוכוחכ ןוספתו
 סכנקב 55 = *ןוסלוד 6דוכסכ סוויד
 סמוקו6 סו ויקידכ ןיספתמ יסדו סרדד
 .םויקודכ ןוספתוד סקעמכ 930 ולומ יס

 לע 6רפכל ןינכ ןיטתכמכ 16 ןיטרמב =
 ןנכמ 6רד יכוח לכ ןורפכתי ןודכ לע
 וקפעכ ןופוימ לכר'תעמכ 'פוג ופויטלכמ

 ךירט:6 67 פיוס וסוילע יירסינס רמו |
 עורד וכמו וסלכ ןוסתוה ןיגכ סל
 ןודכ = *5ר סוכימ קיפסו ו56 סעורד
 וכ יכס 610 -פובופויס לכ 6תוומס סט

 סתעסכ ד סע סיד ןיפיופ ןוכיס 6מע = =
 וקל 6מע% 6תווסס כסומל סלק ועכד =

 .תווכס ביִסּו סוכוגכו וסווכוכ סקידכ ד
 ונעטפמ לנוח סוסו בותכד ןככמ 0לכפ

 6פרכותרוכפכו * רגווכיתוכוופמ סכורמ | =
 ןפמכ 6577 6תוזק6 ותרוכסבו וכ
 וככ פפרב סרוכס (וססכו (עוכד ויל
 * סובל ןיפווס לכל כ סוס 6תווס6
 6תווס6 כסומ3 06 סקודכ חט 0 סנופ
 ערו קודנ טד סורו וסיינע סרפכנו רדל
 טכולל 6006 סרטס) 6קוכ 0סד =
 םווק לד 6לכמ רותו ססכז לע ס(יטלסנ

 סודקמ וסכ קנשס 6לו 6מלע לכ5 זידכ =
 (כטלוסל וכו ססכו 5וְסִסִ) "סילעטולסל

 קידכ* ותסד 0מנעבו 0מלעיטסב ס63ע =
 כוכו |

 חיר |

 6רועו סול לולכת67 וכ לע !מוקמ דוע ומליכו
 637 ןפו65 63תע וסול יכס | * פע (ףורכ|

 םו5 ןוכוכלעו סיליד ןופסע ןילטמ וכול לוכע
 "= יטפ לובעו למ 6ד סלע רסס 953/67 (פכצב
 שמעו 0ןקסכ = *רפ לוכעו 67ַב 67 3י3כת%)
 וכס ףו6 *  ועוקמ לשש ןכרוכו 63\ סוכ לפע6

 ןיפוכ ןוטמ6 סכ ןוכתול (פרקב בותול סכ רב
 ₪6 63) 6תילו6ל ץידוקפ מייקל ןופכי 63
 ןנתמ לקעתסו סיקמ ימס  ליכע (תורולב
 ימסט ןיכט ןולכוב סוכ ןירוירל רתסב םרתטס)
 ?יקיוקמל סיס סוופ ןע ירקלק ףתולולד ןודוקפ
 * קלטש ץע סללס וכ בוקכל וס םסרכו סב
 ןע סוכ בותכ ספ לכוס ןוימד סכפ ןורוקפו
 תוססת ותול לוס לכפמ ץע 55 יכ עדת סל
 6עלעמ קרכו ' ןול 6פל עמ קופסת ופופ" ערכו
 רת6 סוססמ 69קע%כ ךיככ 57 ןוגבו וסל
 סכרכ סמ " סויקודב ןוכ פרסל רתסב עטכתוו
 וכס (ו סרקע סיתת +" רקע ורקעס ןומכ סלכ
 67 ןינכו 6כקע .תסורקתל ןילוקפ 532 ףתיכוס
 יסטעמפ 955 רקעס לוק םכלעס 6 סועקו%
 ןעכ ו67) וכמל) הועסק ןקטפסלו לווכבס וקס
 ןפילכ חורב וכ ליככתפ ךול 6םולמ כפיל
 סוס +תומַדקב קיפ רולכקפו לכיעב סלפיופל

 סו) (קווכ 6קו קטל ורוככ ןעכו סלכק
 65 רוקו ססכו לע ס%טלשל 600% ף7טסל
 ןפלו6 65וט 00 יכסל5 * 6ע5ע לכל ןידכ םיימ

 ןובווופע וס 6077 סכק *ומל כוע6מ ןלכט
 תעסה סכק טיל עו נכטקל ןטס תקפו סוילכ
 ןר(ס לכב וסומכןו5 וכ כנו6 ולכע ?6 ךכל
 667 סיעכפ סמ ןסו6) * שכל סיב סכותסלל
 6וסס לכע סמ 'סול לבועפו סוכפע ףכולל 35
 'סטסו ספיקת 0ממל סול בסי *מיכמ סוס 9יעב
 נקלכ סורקבס ןינסכת ווהד ןס3במ 6כרברנ
 כס 6כמ .5רט6 6וסס 3ע ס6טלסכ וערכו
 שוסק 6תעטכ (וער לןקס לנש סע * וסלכל
 ןופ יוס סמע סע קרב 0כצ6 9וססכ ללקסס

 ןנרירתלכ



 סחנפ

 יט לע (רפכ\סבק שופ 03 כוטו
 תוסו סכעו דחכ ווס 93 96 סי 6כומס
 675 כס ןקודכ תו כס סופי 6
 וכוט לכ תי6 סרו ןוטתכמו ןוערמ פיס
 וגס ןירת 6 וסווממ דקכ 3 רמס * סמעל
 6מד לכ (ס) ככ טק סכק עב 7
 ספק6 6דמ (עורד 0%'ורטכ6 007 סעכ
 .ןיפייט לכ סתווסס כסומנ סלוק0נו
 סקתס יפו ינס קיד< ףחכ סכס 6
 ןיפויס לכ לע ערמ סוכ ( רקיופ5 69 )
 'ס6זק05 ןועורל ןורת ךירטכ0 ןולכ
 לע לע ןורוחי ןוכוק וסוגסס יסוכס וס
 לע 6תווסט כסימל ןוק36 ילכו לכ ןודכ
 ךכ לכ ו6ינס6 כד ןמוכ לכ סרד לכ
 סנטכ 6ויקומ5 ר סו יט: ס6כו דא ןודכ
 = ינספכ ןוקנוד 6מנע ךורט50 0) סל
 ןיכמונו  סווקולכ ו6יפתס מע וסוסת6
 לע 6כג0) ןיערעכ ןימויק ןוסומוו לכל
 רפכת(ו סנכ וסתס 00 ותימ | *(רד
 < .\רותו ץיריקי ןומי6 ןוכוקד ןוממזל

 רוקו סוס 6סממד פוקו 6כ)וסו סכ
 6רכדמכ ןיכנוס ןכומק סחרו6כ ןל סופרו
 6נוט דח תוחת (ככיתו וסיותוחת ןוומנ
 60 6 סי 6כ3ו5₪ < 6רכדל 4%
 36רשו 636 ןולכע 59 לעד ןומע לכד
 ןטכעכתומ 6תורוסב ןסעל רכר וסוודופלכ
 סמלעכ םכ רכד דול 633 כו כס
 ופרמ6 = יוסיומועוקב סקימכ ןולכו )ו
 ןועדו 03 לע וככו ססנע תל |תרכדס
 יוורמ6 "סככ) (תעס ביתי ןיתוגממ 09
 סנכ 0לקק יריעככ ןינוסד 6סכ וככל
 ןעדומתמס יודוחלכ ד סלמכ וכתלכוס
 ןוסתמטכ ןוכ 96רפול ןושדק ןוסתימכ
 ורוגק6ל0רםור ןוסתמסכ  "זצע ןועל
 יו רכ בותכד ונדד ססודק (כונןכ ובמ
 ףס%ת6ד עטכ רכ י6סו סר6 תסכ

 וגכ

 * פופ סיל ביומו 99מ05 5 רתמלו ןוסורקכ!ב
 וסלב קידכל סמק בוסי 607 סע סכק לע וכס
 'ףיקפ 6וס ספו סיפיגכ 6רלע כוס סנרטקע
 -םנסל סכו סכ ועע טול כסוג סוב רצק6כקעיכ
 'נכס לוט לוט רמ6 *  ומס)ס רמפד דע סיל
 ףיקת וסו6ד קולכ 5וססל סיקפומ-סלכו וס
 6נכטקעל ןוסכ נמל ןפמ כ ןולוסוי לכמממ
 סו כוטסתסו 5כד לכביתוכטלוס וסו57 סימול
 6וער .סופ .רוכע ס?קנ ןו) כיוט סוס ופופכ
 :פבעוסע ףוצר סכו 67 ןונכו קירתסב וסוינע
 כילסס יכסד 6% לוע 69) לרשו לע סעוכ יוס
 :97 ול .ביוסל נב יתסד ?ע\עכ רטוילע
 ןילכיעבו תורוסב ןול גיסכ5ד ןפתמ ודיב"6
 ןופ עלו 0ממוסט סוער 60 יכסל6 = *ןוכט
 וכסמ לכ סכוסל (כועו 6עןרד יקמ יסע!ה
 601 סכועו סעורל 6כימדקב ןיזוקסל תוסס
 69 695 9555 בול וסול 6990  לעורל
 (קלנ יעכ 55 סכק וסיפל סול לע6 קיפ ןוזיקל
 35 לע ערמ רקיפ6יס) * נט י6סכ 607 ריקו
 656 55 :55%5%ם שעוכל ויקס 6פינל ןיפייט

 יפכס סירכ וס לכ5 תופי במו לפכ ןסיוורת ווס
 57 ןיטקכמו ןוערע'פוס 75 * כס קודכ תו
 ויקס ער סוכ רקוית5וס 656 = * מוט וס
 6תווס5 כסועל ןועורד ןורת ןומולד וסוונורתפ
 ןיפויס לכל ערטסוכ רק וס (5151* ןופווס לכל
 65 036עסמ ריי ףבופי +עולדל קס יפמס
 לכל ןומול ןיעורד ןורתו פוב סו רטס יכש
 "?מומו שעורר ' ס6ע7ק סל6 לכקפ סםוכ ' \סב0
 פפוב ' ןופכו לכק) שטס (עורד \ ססרב6ל-קל
 פוסט = * ףנופול לבכ ףפובל ובלו * כקעו לכקל
 (קועבמלכ כקעי 5כ5 ' 3( עטסיו וסע 095
 = ט6וכ * קסנוו ססרכ לכקל ןוינכ) קליר יפככ
 כל 9:6 ןיקסעומוע לכןיב5וס ןומופל "סומ
 סיע ןסיל ססככ6ד ןיגכ) = + 6קומע תוסמד ער]
 פכועיל רככ 67 ןיבכו * 757 6תי5 כ סוערו יוס
 זס סרפ יסו6 סונול כרס לככל רעו סרכ7

 סיכ



 סחנפ

 סינע רוסנ ךוכס 65 סלועלד 6תירו6 גט
 ךל ימד 36 סיד96 67 6ורו ענר לופס
 ימד 50 תל טירוכומס כינככ סר סכווגכ
 ןויכ 6נרסל סרוסכ *ןוכל וכוכס 65 ספל
 65 6רוסכ סוסס סניתפ וג 0דק6ת(ל
 ןפכנ 5רוסנ סעכענתו 06 ןוחנעל ךוכמ
 67 סכווגכ *ןומכעל ךיכתסמ כו ןסכלו
 ברטל 6רוסכ לנסס זגמ וסייתמסכד לרשו
 6רוסכ 6ס'תורוסל סלח למ רמסדןויכ
 ןעכעכתמ סככתמ(נ וכוס ןוככו 05 קיכד
 607 גרטל רוסככ בטס 5כ)) [סכו [סכל
 'סתס סד6 יתכו בותכ סד0 תתנו רב
 ןוקמסכ + וצע ןימוס סלו סדס רוורס סתס
 ירטל'רוסכ 6כ שקר וכיפדמ וע ןימעד
 607 ןעכעכתמ סנו ןיככתסמ רעו וסנט
 'בוסכ ולו סכ ןיקלד 63 תורו ןנ) תוכ
 חרוכ וגכ סינעכ ןומווק ןוכוס ןוסכ (וורס
 דעו וסוונע סירטד סרוסכ )כ קינדד
 וסוי ר רקס ילככ סרוסכ לככ ןיככתממ
 (ינוכזד ינוח ססכז ספד ורורכ לוס ד

 '6ד עממתלו9סכ

 טיר

 .וכרתע ןיכומיפו = -טנעלכ סרט סתולססו סיב
 :לקות6סול67 6תולנכ ןוכו6ל ססרכ5ל יוכככ
 6כועו עורד לבכד סרטסע וסייגע .ערמ סוב

 = ןופטסל \5מל סוכע סומק 91003 ס6ק350 ךולכ
 .תמכ בוסמ יכעד סיעד וכיפס ו3יפכ סומופמ סיממ
 ןליפס ןוכולל :קעו וככב ןוכרתמ ןיכוס 61

 < ףפעעםיו וטע יסבכ סילוופמ ןומ:67 ןילטפ ןורתל
 ןירת %וקספ ועכו ףפונלע רקות6 סערע 6ס
 .שעלמ 5ס * פלסכ ןיערוב קל וסלכ +6 ןיעורל
 ''קלת ןושו 6שירד ןידולו 6ןק%5 ועכ) 9שיכ3 קילס
 ןוסכו ןקב6לו ס6מלס סל%) בכרט ולו:עת6
 יכטס 5כד 5ע 6503 ןורוסוו לכסמ5 ופקתתס
 סל! \סכ6 ןוקפיל ןועכגק 6775 ספ ינו 6מלעל
 ןוכ .תוסקפל תיל וסוימובל סויקודכ ןישו 6מדק

 ןוסכל ןופטטכןןמי6ל סד6) ןסכ65 ו קידכןוכפ
 סל6ו ןסכ63 וכמ ןוספד 6כיניו 6כעכו 6קסולו
 ול ןמקמ ןיקפכה ןולסכ 56 למול (כויבכ ןומופל
 מ ליטכ פע 6 סטיב ןיכלכופמו ןירוכע ןולווס

 וסופל מול 63וקכו = = = ןוסלל סכולכ)ו וליכע

 וכ5קס6ולכל קקירוו וספק ףבולכ) ליב 'פ קת
 = 667 סוונכ " ךופככ 5וססע ןווכלו ןופילכ ןולסמ

 ןופכדמ ןסכס יכסןירועו סכבד ןוכולכ) תסוכרק
 עילוט לכסמ ןופוקת ןוסורכועב פווקודנ ןוסכ ןוקכסס לכ %רסוד וסוימכד ןיכוככ)ו יבוש
 .סיתכוכסו סכקד יכיס ימיש סו3 ורטלו סול וכולבו וסלכונל - ןוסכ 6טרפס תול כמו וססכ ןוסירפט
 6רסכ55 ךכ 6כוכס לסלח) (סוכול 6כקלופ ספכו = *6)כ3 סומק סעייקל לוכו\פע יוטיפכ 3יפט

 לע סיתורופכ סכקל ומד מפת 56 ןכטלכ ןוסימעוב ותווס 5כד לכד ןכבל ןופ רט .תילגכ סותסיכס
 ןוופ67 ך3 656 סיכפס רס ןורטטפכ ?םמפס6ל וסר תו 63 סיפביכס וכבמ 6טלק פור יכילע סרעי

 "1767'תוכנכ ספומ לןקסד וקיפל קנקספ ןונרל טעככ ליםפ ערסעב ךולכ ןעכו ךטסכ ץוימל סולד
 ןנפכ סוניק 6ערטל ץק עדכמל ךבע וטסכפס ןויס5 סטכ 5סד ובל כס ת)יסס סונע רומכפה
 סיכ ףעדוטתססניסב פוס לכ 03 קלוס ופסל וקיפלד ןוסכ עלומפסלד וסויכט לק סוס 53 ןיסיפי

 " סינכחב עו לומק תר ) בירקת סרס ועכ וסיובע סוכס לע5ק קלק קשק קרטקל ןוקופל וסל

 וכוס ווקס סעיחפו סעורת סירבס סעיקפ וקו6ל קטק ןשיס ןוכוסד תלתכ ןלילכ תולפוס רסע וסלכו
 ץיכ %סוור תיכו 6קסוק רפב פקסול יוסלל פכקריפ ועו סוב סעוהת * לקולנד וכירק סיכבס סתולנד
 ןכוספ וכס ףופ פכקריפ ןג) ככקמןוסלר קסוד פתילנכ ןיל ןוכבעמ ןימע רפסה ןווכ ו07ן7 978 7
 | /וופד וסיל רק קט קרטס 57 57 ןוכ סויר תולר רתב טכ כבד %םפכ קופס 07 רתב לד וקיפדל

 (עלעפ נטע רבעתס רכ .'(ובכ יכב) 6מבע ן דיקס סיב רכשפ * סעורפ סירכמ סעיקת רסק
 שכל /



 סונפ

 (ותל קילס ןסיסל עולמו םלוסעו לופכו טועפ ריס 5עלעב רעו * קלע ייפ קמפ מ סשו6 קוס
 * פונו סכרב דיסקו ווומעו סרטיו וקעסוו פרו סיקילכ ןככ) כמו סוססכ כ לולו ולו לוו סי
 סוקו בעכ סולפק לע סילוד רתכלו <טדקמ וכ כרס בקע = * סיפיד סרוק סתיקט (35 תפמות ף

 : בע * לגו לעסס ת6 כרע ךלבע+כ וגו סבקל סומו לווב סתעדוו כרע 70 כרע
 מק \רשי ןוכיכמ סעכ * לגו ץר 9 סטול ות)סת ץדס רופ "יול וריפ כס ב
 יסולמה סותנוכז) ספקד ופתומ ןסו6ר ץניענד טרשיד סרטסמ ןוכופד סכק

 סוד לכ ןמוכת וכסר סיעכיכסו סלקל ('פתמל 5 וסו6 05 ןוס.ד תפכץותו ןוסלל
 פכנ 36 וסו6 ןועז סודס וסו6 363 סיתסוכט) סכק) סכ ופתתסמ לד 50רםיד
 סוכ בותכ סמו רעב סוססכ ףתתשמ סלקנ \ * סודס סוסס) 6גרטקמ סומוד 6תעומ
 .ספקל 6פפטנ לרטמ ןגפ תוסד ןנכמנ' סר:כ'וככ6 וועד ןוגכ יפמכו 5 15 סתרכ כב
 ןסו636) 56רשיד סנדפ 6וסס = "ויטיעב ?6רשו חמו בותכד ןוסנר סו:חכ סיתסוכפו

 פכ רכד ןוגכ ויטועכ 656 * וברח םגו וטועס (לכ סול ועכמ ושועכ :ויטנעכ 36 |
 ןכונתל וכתוטכ םד 6 סמעכ בוקכ ד סור עו סכקו תו שרכב תופתוסכ רובעת(
 למ לכו םיופו 6ערסנ (ייתס ןוכיסןומ שו 6מגע ןוסכמ כשל סכ דומע ןיכמוס תלת
 כיתכד .סוליד 6תוכמוס 6ימס קיפ6 ס6מדק עי -ןומדקלמכ ורדססו ימנו רק 8
 בותכל ףתרוכעל ףתומו ס סייע וקיפט (מימת 9 * רוס יסינ רוס סי סורל רמסונ
 6תתל (וומ ובנפו 6לועל סוימ וגופ וקנתסס - לגוסועס ךותכ עיקר וסי סולל6 רעלו)
 תליכעססתינת סמו = * סו6קסוס6כ פע וסרפתס סוימד ךכ ?פמ50נ ורלת6
 בותכו בע סל ץר6ס 6מדת סוד רמפיו בותכל תדרקפתסד סזכ תקופ6ו 6ערה
 ודכעו סולוד 6תוכמוס ריפ6 תלת ןוג6ד (סע)5לכ כס לע ובו טל ץר6ס 93
 לכעמ ספד 6סמו6 דקפתס 'ד סמו * ןוכרקס ןועוי תלת ור6תסס ודפתלר סמ
 וקופס ס%םימח (זרוכ * סועש וסיוסו לגור סמ וטו סילל רח וו בות סונוד כ
 ס6תותמ 6ןקעב = * לג\ סומס ןכרסו סורנ6 רמ6יו בותכל לרסק סקול ןסוסר 6יימ
 תותד ןויכ* לגו סוס טפס ץר6ס 6:ות סוד רמסינ תכר סניר (תסמוס ספרס תדכע

 תתפ

 יןסוולכוע ועונס6 ן3 6 = ןוכמוס
 ו תוס סדק (תוכמו6 ספק ןול 6
 סנסנ .רקכ ורבת 6 סר6 וסיסנ כעל
 006 000 ןוכנוד פוג סר 0 ץעכ ןוכויע
 ססכ 075 סטענו ןוכמע ופתוסב
 * רתכמ וכ וכס ופתוסב סוס (תוימדקכד
 ('תדוכעו סויעסל סותדוכע קיכב 0
 סם( (0)0 וסי6ד 6תתסו -(וופד
 < וסוולסכ <תתפ6ד כ ₪ (ערסר (כוונכ
 סכסד געסו | וטשב בותככ 67 ור עו
 ' ופכ סול 6ת\ע :%6מ וסרפתס 0(
 סכ רכל ?תעפכ ןכונקר ווס (תופתוס

 ףיתט ו
4 

 אנמיהמ איער
 6תותתיס .ותכוכסו 06 סכק
 6תיפתוס סיעסו ינכ6ו6קעסמל

 ןודיבו ןומוועלו ןומכבל ןכומ עוכומ יןב(7 ספובד
 6רמכו 5לעסו ןומוועל רוסס 590) :ץקוע)

 ןוקפד ץוליופלכו עכו (יעס ובס ףול) * כסמל
 ניו בוטס רכו ןוסכע ןוכסלע סוקכוכוכ ופתקמל
 6כסימו (םעפ > וסווונרפע רוונכמ יןסעל ערס

 חמא

 ןופיעו ןרועכו ןןוק מולו טעו סול לכסמ63
 :עכ[מד ןושרוו ןוכפו6 לכ "ןנסמע םככפתלפ ןומוכו
 ומ 55 רכע5 ספק לכע סמ * ןוסכמ <םככפתלל
 וסע .סומעו 'סכ +90) 'ןלעל ףעכבמ יעלו

 ו ןוסמע
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 6מקכופד סנדחכ סולמ "פן יןכבל סודסב ןוססע 0 סכק סולל .טנולח) סלקל .ףיתס
 סיונכ וכעפיו [כ6ס נפו סימפק וחעסי סב ככל = סימפנוסנכ6כ ןותמ רעו ןלעל :תכבל
 סכיכ וו וספפפרעוס ונע ובסכי16 * ךלפ 5: = סיעע ןול !תויפ) סולסכ ןיכתוס ןוכו6ד
 .*כ2: לפס 6 נפט . וככ) ןזותד ןוכועד וסנכנ סנולק וסל
 | 1% סכק םכרכד וקעב לכס ןיעדו 63 כ
 י'נגו עוטסודל לוג סרק יל רכב רטס סומקלנ וסנכ6 עדו סל ינדוקלכ יכל ןומז
 "ביופכסלע לפב "טכ רכר סכקוודומכ סתיב וג 6:זשו ןימדקלמכ נוט סוסס רסס
 לח סנו רוסו ןכ סקכפ ככ םו3 סכימס סרתס ו6סכל סכרכדסיסוו ררמ6. "פכס
 תסכ ןסכְס ןרס6 ןכרוענ6ןכ סחניפ = *יכס כמ סוסו (תכוד וםסכ סוטק סנס

 (תוכ 6פ5סו ןכרכר ןוותסד 6תוכ 6256 *ןימיסר ןיתוכ 9550 ןירתד ןויגכ לריעז
 סלתת 6נעד ןוכוס ןריעו ןוותסו ית 67 %קנעה ןוסוסןכרבר ןוות6 + ןרועז ןוותסל
 .תורכל סור ?ריעז ו סיב ףסות6 6 תורכ לע סקספ וכד ןווכ ףסידק (מווק .תורב
 סינוד 69כויוס סמממ סד תורכ סטמ סע דוכעל סמ סכק רק ל %תעמ וסב "ד
 *טתלרמלו סכק ורפ0 (וס תוס'165 0םמד (תעד סככ (לרקס) סול כְסיעַכ "וה
 ךסכנ ןקרסמד וס כס ל 6 -ןסמ עלסר סטמ לס ןסכס ןרס6 ןכ רזעש ןכ םקניפ סשק
 *3סרמויככ לעמותזיק ת6ב טסוסולו ןיכתו סמככ 6קמע ץמ ןובקמו 67 לקרפו לע
 006 = יסיונכירטתד ךןליד )כ 0005 רק :ךדוד לכ 00 ועכ קס סמ ססמ רמס
 סמ רכט תב סד ךלק סורסו ךמוככ 50 סמו 50 יסוכגפ סת סונס 6כנכ +0 סמל
 - סו: ותוככ תסונ :תוכ וככס (ותוערב- וס תו רו טןכב רסס בולס כלב 9תוערכ
 -.סוכמ ותו רב ת ול ןתוכ יככס'מומכ שכ סוס ס5ק ופי גו וכ ןתוכ וככס הס סוס ספמ
 :6ר סכונוככ 056 03 טס ןמ תרכעת ל סתותוסו = * רומס ןכנ 039 ביתכ קכ ככס
 סוסד ( דק וע טיסו ןקיטכו בוקו\ לוט סוסס תסיסכמ ערבת6 כ סדו כיסו ד
 (קולנד רת0 )כד ןכובתד וכוובגוסוסד רוסו ןכ םקכפ רל רקס ןוכפ רתס ןוכפ רוס
 סוכבפ סי יתסורת וסס) דיפ .סקלע 9וססב וסיסלכ ףתורופד ו:מ סיכ םדקתס
 ד סכווגכ * 6תורוסל ונמ רכס 6וססכ דקל ןמרה6 סויסודכ סיוונכ ןפרס לכ טכו
 .הורו ד ןינמ ןותדקמ ייסוד ןוט סכמלו סירת(ל דקפמנ ריפו ןכ ספכפ 'ר ות סוסל
 "כד סל תוסו בפ "ב רפי סימה רי ןכ םסכפ רד סנט 6וסַס ןימדקלמכ טדחת0ו
 שזוכג סוס 67 סלט וכ\ * רומ6ןכמ 30 ןתוב ימכס ןכ) כיתכ 03 0סד רופי ןכ םסכפ
 6טודק 6)וטד 6תעובכ וסמל סכקנומ ססיכז * רט תווס כו ךןדו תוחת ד סדיסקמ
 סע ךמככ תומע) ךדו סבמת רש לכ * םפבפ "רד סימסמ סו חתפ סוס 56 * כס
 לכעמלו סלדתטסנ סוסור 3ע (ורסו קונד ףסוטוכד דועכ טכ רכ סי תוסו סמ 'וב)
 (כ דנו כת דעה סולט סורסד מכ סיס סבולובל רוטב סוססד ןונכ סורסמה 0תיער
 ףתוערכ ןינדתסמר ןומופלכו לווקודבד ןוסוסור לע 6ורטל חכ 00 07 וי כ "ל כ
 רחב וס: 67 קכ ככ ךרבמ סכר סימס סו ןמס סכועס לכ ןכימק ד לעו ;וסיר6מל
 רעתס <קתסד ףיקת"תורצע:סרד ןיבכ ףוחת סניפכיופיופ ככ סרעתףכ ךירטנס ידו
 לעו 8026 5רכסד ספקותנ וקר וכתסו 'עדוק וג קנת כס סע סטודק קכ וסט

 ךפככ



 סזונפ
 .תופ כ סוססכד ןינכ וגו ןוכמפו סששמ ןוסיכ ךר6מד ףתוער רכעמנ ךורטבס ךמכב
 סוממ) לכועד (פנע ספעמ ירק6ד 5מ)ע ופסכ 6לדתמ6ל 6תונדתס0ו ספעמ
 .סוננת (רוכרכ ןוכטס סל סרומלכ (ולתד 6פלע (וס 6ד ןוכטמ) * סכשפמר (פוס
 תימד ?ור וסו6 6ד תעלו * ווס ץרסיסכ (ת:עכ ןירוכעו ןיפותת\21סרטמיב לכ רשנ
 לכו טוכש סוונת 6לכר סמכפו סכמממ 6נשסר מנע ןורקסו סכשחמכ ןיי'תל ןורעס
 :7)6 םכ רכ לכ 6סד סכסינד גרד ל\(םד (רטסכ וכס 1:7 כ (וססכ ןלילכ 6
 סופוס סמכחו תערו ןובשחו ססעמכ סיב ס65ע00 6מ\ע י6סכ 05 יפסכ לדת
 לו( ₪ ₪06 סרפ6 6רטס 6סד .סעכתו תעדו ןוכשפו ססעמ סיכ תילד ל\+פכ 5
 60 רסס סוכ 6קתס מירק זפ ו9סמ יפרע סד ן6% סתוכ לוף יכרד ביתכד יסו
 ןיק:ס לכ6 = * ןוח ")\(םל מופ (ולעוככ לכיכו סוס ךנוס סת6רטס * סתוכ לוססל
 סו ןותזמה ןיפ\על סכופת ורסרס 607 ןיכייח ןוכי6 רכ !עוו 56 דירומ בותכד לומ
 ןוכוומ ספכ ן\וטסד ןוגכ ןותזכ ו( 05 = *ןמת ןותפכ סורועב סוקידט וניפסו *ןיקלס
 ורסרסד ןומופ ןומו6 מ = יסכוטקב רסרסל ןול ןולכע ןמתו )יעל ןנ ןיקסוןמתמ
 ומ וג ןוסוכונכ ותפכ [יוקודכ נע ןש וקפתסשו וניכו 69 + מע %סכ סכוזתכ
 ןוכטח = ןוכש מ ממ 1003 תחש כ'תכיסו 'ררמ6 > פת ןפ ול ןיס'סו ל ןומטכנ
 65 5:עמשרמס 'סיל בות 6 05 ןומופ סלוד סגרד ןפכ 6רסיסכ ןמווקד תוסויבטמומל
 ףע * ןנופד ובתיופכ6 גע לפכ * 20 רד וומיעב טטכו לוט סוסס סק <: (כרכד6
 * סוכר תכ רעמ !ע ןוכטמב 'וכרכ ךומוע ביפכד סימופכ 60 לפס יופכ6 \ע *פכ סוסד
 ןיפוקתו ןוכסמ וגו 6לוע5מ 6כטמת6ד ס9!ע סמכקל תופרפרפ סינוד ןונווע ןופסו
 ןרקפת(ד רע ןמויע ןומוש ןירטס לכל ןומימ ןקפכד וכרבודיכעתו יונת ןירוכעו
 וסוס 6דו ןוכסס רכעמנ ונומו ןיכככו (לנלד ו'פ) דכלכ ףרסוסד ןירוכעו ןבסוח לכל
 , 6םודק נבלע 6וסס יסנו ככ 626 'ברז 6 * דכל רסס יסו6 67 סוכר תכרעס לע
 "6סד סיכ כררס(נ וסוף רופס סמכ ןכב סולד תור (תעוס וגמ ךדי תוחת סוסל
 ןיעדו ו וטר ס9 כיסי סנעכד רע רסס רע כ יוסמל תת פסל ךירט:6 0 יסדו
 ךכ 'רת6 פוסל ךסומנ ופר ס) כיסו 3 דפו וסל סינ ןיסייפמו (תימרקכ סנעכל
 ירפממ ולס ותורכ ומ ןתומ וככס קס +6 26)וםר סיל כסוד רעו סשמכ סויפ סכק
 !( סמ יקודכ וג ינסמ וסר ס) כוסוד סעיע :ם וקודכמ ןפכע -ת3ו6 65 ןזית ךסמנו סיוונכ
 ועורד ןיכ לכ6 י6סכ ידו ויס סץ\ער "קודכ)  ףסטופק וב סלככ ןוסע סכתינ לע
 רקככו ס6ב 6וס כרעכ לכ ס!עכי1 כתו וסוידסכ וסמ) תרדסת(ו תכיכס ס)עבל
 = 6כו 6תלעד (ווקידכ וכב) סכמ 6יס רקככו סנעב יכבל ס5כ וס כרעכ * סכמ יס
 סעכ ותורכ תל ןתוכ יסס מס ךכ ספמנ *ןתומו כוס קודכו רסס סנעכד ('תוסרב
 67 תורבל ןינכ יסו6 סנתמ ררסמ) סנתמ ןתומ וככס 606 %ו6 ןתומ 5לועלל יר:ד
 ס65ע סנוסכד 6גרדכ סטפ רפת 05 סילסכ 6סת 6510 = = 06ע סכוסכ חוו
 6מדקמיכ ימכוקנ ןופו6ד ס0נע סומו סע (כומיב רורת וסיס 6קכד תירכ +סד
 סטול סכי:וכמ נעשה %דח סמ ףכרכד6 606 0  -רמא | | 'תורכוסוד
 = ןושכ תלת 6כס בס 0 סוכמ דק סיזקל 69 דפ 6ע = = רועי3ס "רד סימס עז ד

 6כיעב
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 וככומ) ןוס 6 6סו לרחס טלקמיכ וכ) יככתוה ןורמס ןותסד לק ךכמ עכתמב (מיעב |
 (תורוסב חכסת 05 ועובר תיכווסולט תיב *וכמ תיכו ןופסר תיכ  ןוכמו ןירת 0
 סרטו ותכ ירת 6סד רותי סיכ תו סלועלו ןונכתסרככוככמל סו סוסד סע 00
 ןירמל ןותסד ותו ןופ6רס ןמ ןורקסס סוס יכס דוככ סוסולודג כתכו 6 ןומ שרק
 ודק וסו6 כנמל כורקתמד ןסמ ןומע רפס לכמ רוקו סע 6כנקנ ןוכורק ןותסד
 6כוגיכו (סחדבו זרעכב ןות6 6ס)  *וקוחד 6לכו ונופד 69 סרעכ כ רודתריתו
 ןוכורק ןכק = 5פכ ףכונו סקחדו סרעכ כ בור קת 65 ןכסו 69:ע כב לכמ רותוו רידת
 ת 6 037 סמ וגו לכס 6 קחדו סרעכ ןכ) תוס דעו סוכמ ןוקוחר ןנתל) סלע 3
 * 6תוסירכב יונ ןוכנד (פוגו ןוסירכ ןווסתד ןובכ פרטו סלככ יפכ6 0 ןותסד ותו * ןפ
 :וסיומוויקכ ןפיד ןיפייס 5כ סתוסורבב ספוחכ ןיפוהת כו ןכיעכד סע לכ ןכונכ6 6
 יכסל סמע ןימע ר6ס לכמ ריתו וריכתכו ןושכ ןיערוב וכלכ ןיטלק ןיפכס לד ןותסו
 ףיקו = *ךכמלכק6 69 ךכיעממל לד ילמ מ מות 5 בס כס * כמ ןוכ6
 סככוסוסיר רדסס סיזגור קכד ןויכ "ומרגד 05ת דוכעת(ו סוכ חגטסו רועוטר ימיע
 ער 5לככ פיסת טודק סניק ףיזסת סמכ" ץר פס ככ ךומס רידל סמ וכומוד6 ל מנ
 6וסס לד ןופ6 ןופמ * ספקד סועופמ תסככ )ד (תורופכ סותר ףרועו סמ תו
 סכקל סומק ורדסתס (עיקרד ףתכיתמב 6סד רמסו וסוטל דק וו (יסטס 0כ5עסר
 סנוענ ןושידכ ןיכסלמכ סערסכ ןומ דכעמל סלק עב סירבממ 55רשי וקפכ דכד
 וכונכ טרסיכ ןופ סעטכלו ןועוקר ומס ונח ס) סמלו סמידק סתיב ונוכל עכו
 רתס ןפכ | 'ךתלקכ רסכומעטתו ומפוכת דטס " סניעלר ססקוורד סכווגכ סילק
 67 ו .סלעפ ךתכט) ןוכמ = סרח6 ו 'ותמס תלעפד סוססכ ו תיעפ ךתכמ) ןוכמ
 וזיבר דמו ןוכו6 סכקד'תוכמוססייוורתו ממ תיכ 6ד ךידו וככוכ יי פדקמ"ןוטסר תיב
 וככתס סתיכו ןוסודכוע ופומסד סער כ וסוימכל ספק ןול כו ןתימ סרבדמכ סומק
 .םכ רכד סדכופ יסד ןוגכד עדו סוס סמלסו סייקתס 05 ךכ ןוגכו 'םכ רכד דו לע
 * סמוק סוכ תומ 6סד וכ ווכוכ )מע סוס תוכ סככי סל ל: 06 רקס (ל לעו סייקתו 3
 ןעכרעו = = סמוי סוכ סוס 6מויככןל ןוכיפ ןוכרטנ6ו ססטח סרג (רועד יותויב
 וסו6 לו סנטורו סכוכ בותכד סנילפכ סוס 05 וס ךירכ טדוקד ספעדק כוכב
 תוכ + לנכ סמוי סוכ תונד םכ רבר ץמוומכ סו ןפכממ ןכ6 ד סכוימכו* סרק סו
 תיכו ץוסכתסכ ןוססר תיכ 0נועלמ 6דפכ סוס ךירכ ףסדק ןו תיחס כס תובי ןוטלב
 ,וכמוס 6מלפ לכל יזחתוד וכט תוב ירקת ד סיומבת סכ יוס תיב סוס סונגתסב ומס
 סיוסכתכ ןוס0ר תוב'וסס 6מוויק לכב סכנד ףתוערו סופפ סוודפ סוס ךווכ סלקל
 גגיע ןרחכד רקי ימנע ןומקו סמלע לכו (וינגת6ד סוססד יוכג לע סליע) קנתס6
 סור דע קילסד סרינט ףדכועב ןוססר תובווס ןוכנע ןוניסל וגכו סוונגק07 6וססל
 סוטורוד 6תרק וליפס * 6מנעכ סוס 65 דעו | .ןפכקמ ןכ6 6ד 6כיימכו סווקס רק
 1נו כוכס ₪6 תפוח 'וו םסכ ס) סיס5 וכס) ביתכ 0סד טכ רכד תוכמוס ונסיל 9

 וזחת סוס ד סדכועו == *סונוד 6רווד וסוסד 5תוכ ןכמנכ יכס םיתכ קרל
 6כקרופכ | ןימו\ ףוס) רע .קנתססו .סירכממ לסרטי וקפכ דכ (םיִרכ יוסק)

 סקרתנ | 1 גפ כ |



 סחנפ

 ודו ןימע רמ לכמ רותו ססגע סכ)מנ ןיבירק ןכ6י6דוד סרח6 6תל6מ * ס6רתכ
 ןיכ לסרטו ןוכוס וכס) "מע לכד ב סוסךירכ 6טדוק ןוכ דכע 36רטיד וס יכס
 6דח ענר וניפס 0מנעב סקומכ ינכי 03 ןופויטד סמכ ןיפויט ןוכ סכפכ ןימע רסס
 וג ןגסכתמ 6רשוו פייס וב סכנכ וע י)כד ףתוענמסכ ווס סד לעו = * כ לכ
 ןיפווט לכד מוווק וסוסו שנו ךוכר וסוס סכ) | -ןופוימ וג כלל (מוונכ ןומע רלמ
 ןופוומ רס - וכתלכוס סובד סמווק סיכד כל 036 לכ סכובוו סעו סרעבמ ןיעדי 5
 ןוכורק 6! ןיפויס רסס לכ ידמ ןוטדו 6)ו סמויוק וסב תול 6סד נכוסכ בירקתס 65
 סוכמ סופר ןופוומ רש יכל 656 6ועב סורסד ומתלכוסו (תומכמ וסופד כל
 יסיכמ ןיקיחר ,ומע רו ןיכירק למודק- 0כלע) 360םוךכ * )ככ סיכמןיעדו סנו
 = .סיפמרו סונקסד 6כולכלו (פוכטו תופרטו תולככ ונכ6 6 %סרמוד רח תל לש
 ₪ ןופויט רש )כד 6מויצסו סכלמו סנו ךוכר וסוסד סכ) 6סד סוסוכס ןועע ר0מכ
 תלוספ ר6סו 0לכד 6רירכו יקכ סוכוומו סמר לכד סתוחכו ורורכ 50 סוכווזכ לוטכ
 ןונטכ 5לכד םוכו תלוספ לכ 036 יססכ ןיחונטמ 09 ןיפייס ר6ם לכו ןופווט לכל כ
 תסמ ןיעוכעבס תיס ןופויפרפס)כב 6ד עו = *ןומיוהקסד סחכ ופוקתכ ןומוסו
 תיל 6נכמ סרירב יקס וסו6 036 * סולכ יכס לכמ 05 סכ) כ .תערכד וריבס תזפסוס
 יורו קיטכ סא ר 0ת% *ךכ ןו6סומוותוער ספי ךלכ כותכ סר לע + 39כ ומ סיכ

 יול 67 עקשמל 096 סקלעמ סכיתס 05 ונוס רמס
 סול סוס וכס 6רק י6ס קקני וכר רת6 >  וגו סכומס ל6רמי ₪0 שו

 * סכוס רמ6 סכומס פלו ספכפ סכס רט0 56רסי םיס סטו כתכמל
 6כסכל סחכפל סכק סיקלסד ןווכ רזעפס יכר רמס וכסו *סותס חרסכ 056 רעסכ

 * 6כב סכסכלווקתס 05 ססד טכ רכד 6תוכ!טקכ ססככל סול סרכד 5 9פכ 05 כר
 "סוכט 0 רוסדינ וגו ממר חוו סקבפ 6רוו רוס סול רכד6 6כר 6כסכל סיקס ל דע
 סיפע סמו סיל יוקתו 037 6תומלטקב סימס רכדט 69 6כר סכסכל סיקלפד ןויכ * וגו
 סמ6ס סט) = 6תומלטקכ 6רכד6) יוקת6 63 סכר 6כסכד (וס ךירכ 6סדוקל 6רקי
 ווסד דע סינע לוז6 סדוסו וכרו לול (יקטופקמ 2וז6 סוס ןועוימ יבר | "יכס 0
 וכרל סורמק ךוכט * סורתכס ןיכעוט ןורכוב ןורתו רוסו ןכ סחכפ יכר וסכ עגפי 6
 6ק ןותלח ןיפכסד חור 0סד סיל וקיכס סחספ כר רמ6 *5י16 6כו סול וכועט סחספ
 יסרכט דח רתבמ ןועממייכר קפכ |מת ןוכיטד דע " תפס ן) ריכעתס ףסכ וס סרס

 "חרס סק ןותדח ןיפכסד ספיר ףסד וכל תור 63ו םקכפיכר רט" 10 סרמק לטכ =
 תבסוו יכגל תכוכס 0ית6ד ומלסב סומק סו רקס סככו סקבפ יכר סו ףופבו תחכ
 יסרפ לקוי ןועממ ובר רמ6 = * בוקסר סמכ 6תסס (ס סכ (כודחו ןכרכר ןזכזכב יל
 רח ךולכ כיתכ ססכפ יברר6 = * סולט סולסכ 6קטס 6וס תכ6ד (מעדו ךרווחד
 סחכפ יכר רמ6 | *וכתו* 0מנוסו סוימד סכיע וסכסס תוחכ ךורטכ6 6תורוסד ולטל
 : וס ךורכ סמדקןומ דוכעו רח6 6פר6כ סותמס תווחתנ %סד סכווש לכתסמ

 ןופ 6יפסד ןומרג תוונע ןוכוסמ ןלכמ ס6-תכ ןודכיוסול ס6מדק תפס 607 סמכ =
 סותְכ ₪. 6תומדקכ ומ:ע 50 סנע תומנע ןכרקוו כיתכד 36קוקוירו לע סכס

 וקוטרו



 בכר סחנּב

 * ססכְיס קורו סלעמלמ רוע ססולע סרקוו לגו סלע רמכו סידו טסו'ע סנסו ותו רו

 רוע רתכנו ספורפ טיספס סתומדקב = סקרתכוווסול תימדקב טיטפסד סמ 7
 6ומסד ןו36 ןימרג 526 ולמדק ןטק6 6דכ ןועפמ כר רמ6 = * תומבע רתסלו רמכו
 וכ ףכ רוכו 2:תכ סח יזק סת 'סכק וסכ דכע ןיוכשל ןויקסו ןוסכ נס ךירכ מדוק
 .סכוב גכו וככיתת כלקכ 000 סורתכ כותכ סמ |" יככוסתרפע סו וכתיטע רמוקכ
 לכגתול רתכנ סכ0 ןומו = ינככוסת סודיגו תומנעכו מטיבלת רטכורוע *ונסיפקת
 ססעכ סיללכעומכ רסתסור 0מרג 5וסֶסִד סותקס תיוחתד סכמו יטקו סרפעב סכ רב
 וחמקוו סמרב סוסס כרעתו"ףתוסככ קנקונמ יזקכ ופוככ סוסד בלחד סכיכנכ) 7
 סלע ךטוותו רתכלו (תוסופקב סניכגכ סרוייבכ ריונתווסיל לופחו רתבלו סכ)חכ
 י וכסיפקת סכוכנכו ימכותת בלסכ 60 ביתכד סוס 07ססודיגו תומנעורסכו רוע
 ביתכ 00 ונתטכ)ס ומפופקת 036 בותכ 05 ונתיפקס מכות 650 ביתכ 03 יכתכתס
 תיסע דסקו סיוח כיתכ סח רתכלו וכככוסת 056 כותכ סל ינתככוס ונסוכ'ת 0
 סוימ רוס וכס 056 = = שעת כותכ 0ל) יבותכ ילתע תוטע | *ווקר 0חור 0ד ודסע
 סדקכו ןומו תסד ךתדוקפו 20 םויח סוסס יתסר מנע וטסכ ודמע תיטע דסחנ
 סויסרכ תופת ןירומטו ןיוימב (ייקודכל ןיפפכ לכ ספמד סורו "פור סרט סתומרקכ
 סרמט ךתלוקפו כיתכד סוס .סדס וסיותכודל ןול בתל ןוכ שרטכ יסיסו 6כלמד
 'כנמד :תומורטמ ודו ךפרוקפ רח חיי ותדוקפ רח קסד ףזכ ךתדוקפו יסמ קור
 : 6ד כוונכ סל קרטכוסימ ' פור סרמס סיס
 סרתס ימ6 דיסח יכ יזפכ .הרמש

 יסיסד 6כנמד ףתינורטמ סד ו
 רתס לככו כס יסחיכ ןוגכ יטפכ סרטב
 6רקי! 5לכ 6תוכורטמ 67 סתמ כותכד
 'גו נוקכ עמסת טמס סס רמו סמ 6
 תורמס ו6מנרמסו סקנפ'ר סככ -ך6
 טסכז ןכתמו ןוכוכב יל תכסי ('תככטר ךל
 96 + 67 'כעממו ך) מסמל (כוכזד יקנוק
 רסס 6קרנ סוסס כות כמו (וססכ
 56 * ןוסכמ דיכעתו סן ןוקכתסוד ןימרב
 6מרג ססד ועוככ סוססכ ולונכתו וסלכ
 670 ססע 6)כ דוכעתיו סודסכ ולולכתונ
 רסס רמתסד סקכ (רוווכ ריו:קו ןמתו
 ססמ ץכס לכ ץינחו +6 ץולקו ותומנעו
 וסב וניפבתיו וסיומויזקמ ןורכעתי וספכ

 ןגכ תויס) ןולכו סדִמ סםע יוסמכ מרב |
 :"נוסומ 0:ומכנ סור

 אנמיהמ איער
 ןומופל 5סכ וככל ןופ וו סל5יסשלשכ .רמא

 ןועדי 55 ןמווע ןומוקס 935 ןיעיטס
 וטו ומתפתל סכסיגר ןוערק סוול יק6 דכל
 6קוע לע ןוקלסו ןיטספתמ7 ספיד ןוכסע) סמ
 יפונד ןורכל לככ יטספתמ ערס רכוד ופופ עכו
 ןיחתפתמ 93 ןינקקסמ עב סולל פונה ןוערתו
 (בפד ןוערתו ןיקפכ לכל ןימוועד ןוכוסמ לכל
 ןיפ "כ ןילכתסט 557 ןיבכ ןימתתסמ ןומווע ןומיס
 ןוכו6 בלק ץוכוסככ ןיטלפ ל5) ומול יט ןיקוןמ
 יבוש ןיפכלב סוכבל 5כב ןיטטפקעד סוכ%למ
 ןוטיתס ןוכוסכ נסלכ ןוכוס לכעו שוססכ רטס לכל
 ונככ סקיתיברל ל סיכווכ סוכבל ןיסככפמו 9כלכ
 ןיקיומו סכותב סימע לעד ןיעו ןוע לכו סיתתלו
 וכבב לכפוט ימב 6פונד 'ורבס לכ לע ןירבבפמל
 ןע סוכ קלתמלו סוכ כפל ןינכ סל וט סילע
 כוכלו חיכו עיעסו סולכ (5כ סל כ5תססו (פוב
 בסכו כוטמ ותססכ .סועוק ותעללכ סלעד סוכו

 נועל 6לסככ ןוכול) = * (פוב לע ןיקיומ וככב סמ קלסע םטפ 5כעו 6ןססכ סו סול סיפול * כ בע
 6כווגכ) | 20 31 טכ



 סחנפ

 ףדומ רסס (תוכורטמכ סל (-קפל שמ רכ ךורנ ד ןיבכו סיקוסילסב טמווס 5 סלס סמל כוונבז
 תודפ ופוכ דוקפס ךדוב ביקכ סמ ערס רד ןימויפכ (פונליובטב ריס5 סוס לו "וקו ליקפ6
 לו רוע 1157 ער סמו 03 דיפ די סיפונכ כוקב סמ תבויקיסוסד ססמוכ דיעו * כמ556 לו פופ
 סכולעב סוערב דוחסד ןסיס יסעו* בפסל רקסע סול ןיקרו) סיליד ןיבוסב סילע ןוילשד ריד ןוולסטב
 ססימפו וס)כ בוט 327 ןוילסע לכ ססכו וסילי * יובוס סיפכ ספמסכ ןיכעולו רק וכלעב ול קר
 תוכויזס סעכיוס וקו סויסרכד .ןוופד טלועפ רקלמ סימ יקנו סוקוכ 0535 תולורפ ססופככ)
 וטפס סכעמ דועו = * ספובמכ סיטסע ק6סוקד ןככר סולקו לד ןיגכו סלוככד תעלו תובויעד
 תועס ד דע סימס כרעעו סרומיכלט לכטיכל דיסס 55 סכמבכ סוטקו67 כב 5ע 46 * יכל ריס יב
 תוכפכוממ ידו ומסו וכו ברעטו קרומ יכלפ לכס 655 דוע 6לו ךל תודוסכ סוקכ ספי3 ,גונס יכלו
 ךטלב סכסמ ת6 סע סול רמ6ו עדרפב יל ןטדופ דיע סנעבל ססל רסטפ לכ יפמו רופס דב
 * סוטק סכנכל)קול לסכטל סככוכס 65 סוליל) סוליל לככ פכלו ךל תודוספ וקל ספיפ תונק רטומל
 ןיבכ 656 ומס דופק וכ 6כומס 6ל7 מומס בלד וסט עדו 057 עדרפכ סוססל לכמעכ ינו דוד רמס
 לפח ןסיסל 5וס ךירכ 5םדוקד סביעוע בוסויק6 סתיכולד | י דופק [כלס סע לי ןככר סומו
 ופפכ סכמס לוס ךילכ 6טדוק5 6מיע6 67 ןיבכ דיסס וכסתל ףתורוסכ [סעתקד וסעד ןינכנ

 ועע סמכ 6מוקדסו < * לומק ץכ6ס סע 6לווסכ רטת67 תוכר6ס יעע ןומפ ולבועכ ספ ןודת 65
 סוסל דוד ןינכ וכיק סע דספתוס סו ליסס וסו 5 סועקופ יכס 655 דספ ולכעד מיס תומלפס
 ימפב סרעס סד ךוגכ) וס ךוככ 6םדק םע לכסע סוס סליעלד 6תוכו6 רכסמ סוקיסעו | *רכסע
 ךונע רוטסק ךככסכ ךופ סקכת ךכלסתסב םפביססכ סוב בופכ סמ תומ טכ רב דכו יכל דוסס יב
 6רג%ל לכס טכ .רכל סי וקווד ריפס סותמס תויסקל 57 ךיטק סיס סיתעס תויחקל תוניקסו
 6תימדקב דוכב ימכצב 0תומרקכ סל שוכלמ סוס ךירכ 6סדק 955יוס ילע ותלד סטלעכ לתמסכפ
 ןודוקפ סרב פליפכ ססרטכ לועוק וכס ףופ סיככש סערכ לילכ ספובד ץסוובב וסו97 לרעב ליעו
 ןיסוכלכו == * עדותס ןול6 סרב וו סכ(יבכ סיסי ס% רמו סיב רתסד טלר לוססע ןטרפתעל
 67 *ברבל6 סולסכ = * טכו6עס ה6וכלקפמל 57 = * סלוע עורב רוכופ סיתיפרו דובכ יכנעד
 לקו ןוד פעלעב לס סנסו וכל ומווס) סכשו ןכםקכ ןיכוסכ סטשע ליפכ = "שלק 537 סלירלקפס6
 סנס יטט סע לי סליעל ומס סו ןוסכד ףור) סוס ךירכ 6סקוקד וודי ידכיעכ ןומי"ו וכלב ענעב
 = סקיפ רקי וכס ןיקלסו .ןותסכ .ץיוורכ) סועכרס) סכועס) ס קלט ירכו סע סו סיטסו ססץסו תולט
 ןורפכ סול דכעה ףוסכוופופ לרב .סוללל סלנכ וטלנב סלפס תל סיד55 6רכי) וכויסו סכלל
 לכ תמוזת בותכ .ןוכסויד ר6ס לעו סמוק לכ סתילר 05 יכ ספע רטתסד סיכפ ןורתכ ץכקויל
 סקיפככו ססיכפו וסלכ ןוכקויד ןיפלכ 6תטסכפ 5 ןיקלס ןוכסלט גילקו = * טובי וו תמועתו בו
 וקפכד (כנונכ 55 סכתש יכ6) םירסכ יפככ לע סכפל לו ןוקכ כ'תכר סלק סייקל קודולפ
 טפטל (פונט (קעטכד 6תומספמ ססת 6כויג לוססכ קי 5100 לכו דוככ ימכעב 1515! סוכנעמ
 לגו םיעסס וסעסו רמת סומיבכנ זו סזב וקל סעכסו 6יעס יככתלד שכב ןילתפ לויפפ סקולמ
 696 ןימפ ססכו סיתסכ ךיגנ ךורוע .דוע ףסכו 55) םכ לככ סויקתו (כעו לוססכ | יזללס
 :סוסוככ לס כר קכטסוכ6לעד ןכל ףכ ככ סכז תוסרע ןופסל רטספו * ךוכוט כל קו*ןכ ךוסיע ןיסו
 *ךקלומ סלכו ןוסוופ רתכ ויקודכ ;ןכויד סטפ ךויסכ עיכול סוס ס50סודק ככ | חמא
 טולפלד ןסומ סופיוו = *1סנוכ6רטק6ד יכש סע דזחת(םידכ יט יכל ךיסק יכ 'טפכ סרשס ד

 כס



 גכר , ספ

 ומס 6וס וכ5 ומ6 וכ סתע וסכ דסס לורפ 69כ לק פלכל וכמכ 03 ומסע פוס כמתפל סוס ןמ מפ
 לולי ןע יט 67) * לקס 6לו סוס ומס לוקו ומס 'לינע ילומןול) ספרפ ימסו יקבסמ סיסמ) םומש

 סע כ סקק6ל וטפכ סרטס לע לספ וסו6ל סנועומ וסו6 ךולול ןינכו 6תוענמ(ד 6רועע

 סרוכגכו לססב ספטד ?ור) ילמולל(ו *  ןסמס ןורת ןלכסת6 תכספתכ) סרוטבל 76 ןסופל ימ5
 תורכומ סיקס בוקכ סע סטסלע םו6 דולו ירקקסד כספקבו סנעעלמ תולורפ ססופככ] ססימפ]
 ות וגו ףינ ירקקס תרפק ןסיתויוב 96 תוסכמ סיקסו 67קכ לוב ןככחקע ןסעפ ןיקרת : וס

 ןוכטז פת ךדכעפ ךוע סב ךלנש םפכ ספט וק95 סת6 ךלכע עסוס ססי) סס5! * סוסרתב
 67כע יוסיעמ טכ רכ ועבד ןותוכתמ וכפפ סוטקופד ןוממו ב לכס 67 ס9טקב לבע דול 8

 םלפ יעכד סלנעכ תויענעטב = *סוברוטק יוסכס לדסמל לבעכ ןופטלק ןפכלכב 693

 פכטסמ דכע דכעפמ ועבד ןומעו פפו סו3 3יןסו סוככמ סבפ לכקל ן%עכ ומורספכ * סוברמ
 סידכע .ופורקת6 ןסכ5 תפתו סנפת 556 סדוכע ולד ןופיכתפ וכ(ע סוטקוסר | * סלוקעל

 טסו יככ ופוכ ד ןינכו דו דכע ססמ יכס ףול) * לו קולונע וסילה ףקעכס פע = פ0לטסמ
 תולקתס וסע יסו"] תוכלמד סכטסע סס סוכלמ מכ 36רשו לכ ןומרמ6 יכגל ל35 סוקבע
 לוסח וכע רונעפל לול = ןוסוכ*ל קפפעפ ןוככ םכול) לעכל סנפומפ 60ת57 סכוסכ סדוכע
 עסוס מל רוסמ וכ יספכ סלעס = "וכ ןויכ6) מע וכ ימנע ךכן6'י סטס לול3 לסס ילכעו
 וכל סתפק ותפס ומרל סוכ לעתלל = * סכ3מל ףערתל מע | * ךילל םטובס יר95 025 ךלכע
 ס%תת ?תמוכט 7 ומכע ךנול 75 סטס .כותכ סמו 5כ)מד ףלכיסד ףערתל ונע דובעת6 לכוש

 ווכפ ריתסס 69) יכע פוזע ץקס 631 סוב 9 וכ כופכדכ ןול עמסמלנ \ותולכ 6לכק5 ןו6 וסו6ל "
 \טו67 6 ןט 5*טפל לקס ןט 'ל קפל 6כטספ לדןיבע דיבעתס וסוסד עמ ןו06 ועוסכו וכטמ

 וסט לוססו = * סירפל ןכ םיסמ תועו 637 עיסוסויל) קופל סוב סטווק) 6תוענמסד לופע
 סווכסכ ןינכ ליסס רעכפ) = עופות ימע סע פל) וסב סויקל סוימעס 36כ₪ ןיגכ 5ערת סוססכ

 סע לטוב לכעמל לסמל 6לטסמ %תילול ומ כוסול רעכל לע דכעפוו סמוקמל סדונע רווסול
 סכב 03 כעסו עפ : -ןופלע ןסרופס 'ג) סטע לכ + רוס רובעתס 07 ןינכ) סתולופ ןט קילל
 פו6057 סו סמוכ 50 רט סעלס = *וכמע תוס)פככו תופודבכ וקכלס (3ו ומיע ומר 03) ובמ
 כותב 60) ונעמ טקוקר 5וס) סעכסל ותרמס בופכ סמ סונרדמ לועפ וסוסל ספלע סמכסב סממ
 ופ'פ5ד ןיבכ סוסמ סוסרכפ) 0ליעל ספקמ 605 עכו = שריעו סעכס + סעלשל סעכק ןפמלנ
 רטסמ ק65ע סעכמ סולק סוכמ 5ליעל ןכס לכ ספ רכ (קלשל לוכוד 5מל עב שב לכ פול סובל
 * סלופל סו:פ סיענס סענל6 סרפ לע ףפרד םכסכ סונקו6ל געסו * 6וכמע ףידע סכפ ס3ול |

 סכועומ 55 55 כוע סילג ךמסק .ךוכ6ל רוע 6סתוד %תכוכס יפק .ןילמ 6פדק) סוק רועלפר
 יפו! יכב סוקיו רוע ךפס וסופל רופס עלוכ ו5טב ודנמכ רוע ול ססעס 700 936עסמ רוע
 סוקוו ןכטופכ סו35 וכסל 6סכס ןוכסקל יסוו קיל יכסל סוכ5מ) (תוולט ייסככ 6סו7 ךוע

 סו 6כקכ וסלכ ודורפ ססיפככו ססימפו ןויפ'לל לוקו .סוכו 'כו סוכו לוס סיבד סדוסו'ר סועע
 *סקכלקכ יקכ כי ןונכ ופע55 כ סועע סוקי) = +לוס לכפ וסופל ו97וסכ גכד דול סיכמו

 "5 לד ףורו "ידו 555 ₪ ןונכ 5לב ןוטימר ןוכ6למ לכ ןונכ 55 סיככסוסד ופדוי ל סיפע .סוקוד
 תורכול תלת יטלרכ ןומוסו 5ןכסוסב סב ןוויעכד דס לכל ןופכס 7 נוק ןוזמ לע 3 076 תוטל
 - ןווס ל 'ל סוכן ןסו6ד ןוסטע (כ5 ר סוקיו * דעו ס)וע) ךולעו וי ךכמ וו ךלמלי ןומופב

 לו 3 || 1 | םכ , ּי



 םחנפ

 ןוכרבר פכ5:67 ןופכעכ 6כרכל5ד ססעמ ןומופד יוכבחו סוככ כועפ5 לו 5כלוסכ וקו ןועעפ וב
 שת סנכטל ןיטלקנמל 600 י6קכ ךטיפמ ןילט ןוסקסתיו ןועטס סיק > ןיקופו ןועורר5 ןויפלל
 56085 כולו ןוטפר) פטלעד ועע ןומוס כבל ןוככק ןסנכ ירלמ דוקו ירקתל יבו ₪3 ובס כ
 6וכ) .לטח ןכמוסכ כע לוסו סנכ סענ ומ פוש ןסמט ןועבט )5 סככ סיעמב דוכפכו סלל וכנ
 כקעומ ומר סוב) לולוב .סיקילב ומכר סב קודב לול ולוס סיב דוס חנכ ךכיעוכ תנעיעב סנפל
 טכרכבו רוטב סכוכנכו לספב רמוכו ןונככ לולי ןטקל וסוללס סיוללס סיכ תר6פת | * קסעס
 לעוד 6רטסמ סוע סוכנ 1ל סיכ רועומ = * תוכלמ קלסתב רתכ וכסלכ סורפפכ סכוכ) סעכמ
 סדכ 6תיבכ 6כרמ "תיבב סרטו = * רו ספ יסו6 6קולכד לכטסמ רמו סתומכד רטו) 6תורוד
 95 ןונכ 330 ןננכ סוכ (סונכל וריפס יכס ןב ןמת ןו'כ ופופ ןונק6 67) סכוו בע ,תכ סקפס
 .. סככס סעק ילט6 * ןומכסכ 595 וכט סובל ורסל סירכט ןרלמ .סתו6 וסובוסכ "5 נק סורוטס
 וסיסד דוס 67 קורע ןסיס לע יפכ ופלסת דועת סלסתב * תע לכב וי תל סכככ6 סכרכב * ול
 6וטסל וסי6ק .כורכ קידכ 67 תורע ישע קמוס לע רווק וסו6 קנכל כווס לע וטילס קפוס ןפוס
 סע 'קודכ וסופ -סת ךל סתכמ ישע * ןר5ס "ו סועסס ת6 סויס סככ יתוליעס דס (ער()
 סתורול ןץקמד סרוכבו דסק ךמלל ןמו:טס ,תירכ ףינ .סת שיש" בקעול סנכד ?קועבטסל סדועע
 ולוס דוס ןמ נמי ספד תיכוקטס לע סנכמל לכ6 תרמ"ס ריפפ רמס * 7953 לומלל כוסו6
 סועקוס י6עס ךניל 6נכ7 סמיב יכסוס סטידק (מיִבכ למס | > תיכומסס לע סנכמל רמס 'ס .,תריפמ

 ןוכמו פעק * סב %קלס ס ק3לס (ק בופס סיב רמ6  *וינע ךקוסע תתכו רטלכס של לוס עבו
 ןומופ סריפס לככ סרסע לוס דע לפס ןוקלל 6תכוכט טפפ ותס) סביכל ןיערת ןוסמספ רסע
 יולוקלכ ןיטטח לכ ליטכו קידכ6ת5 רכב 67 מ 6תוטזפתל (לכ רוס דע סכיבמ 5 ןינכו ןיסטמ
 כמ * וסלכ יספ פליטכ סנכ וכס ףולו ןוערת ןוסמק לכ ליטבד לכ ירקתלו שמח 5כ5 ליקמ ווסעל
 דוס טס ןע לומפס ןט לט סו קככ םע לע ןמת סככמב דוע) = "סוורןכ לע קלט כשיית6 יסדו ןעב
 סמעמ ןלכ דע סננִַבְו 65למע (ם5 ןויפ \;יכקת6 57 ןינכו = "ןוופס ןולק ליכקב ןומול סככ)
 ןעיוט יפכל רסכ) = + 606 ןוומ ולוכקת6 סרוכבל 5כטסמד למסמ דע 506 ןמ סומקולו סכככע
 סעכס וסו5 ןיפ6 תנתבו ,תוכנט 67 סככרע סשעא סד5 תרספתל סבכלע ןומיס תלת וסלכ לוו
 ןכ 05 556 דיפיכ סככרמ סטעומ ןוסרוד ןוסד ןוכומתמ ירלט סומקו6 לד ץונכ) * תעלו סכוכו
 סככרמכד ןטקס סלש ןוכטטמ וסופל ןופמ6 רועומ <תנל סככרמ תוסו = ופעדפ ןובמי סכמ סוס
 וסיילע רעפסד .עברסמ קלע סיליד םררפ ונמ ןיפכו ?תירו6ד 5וע יפולר סלרפ !סי(ה סינול
 עול (תירופל 6עו ףוכל סכס רב לב סבר .לוחל 6רפיכ וסו57 רזפקס 61 סדרפל יסבכמ סעבר5
 :696 סילק 6ימ םיפכל סופט סיכ קל ונוסכ6 לו (ימט תיכ לע יטמ סיטירו יולוסיק דע יטט
 שקל סעד 3יק ל קיכ'ל ןוכטטפ ןוופ6 ככ תיפפ ןיקלפק 5 לילכ בא | * (יע יפולרל סופט
 וקויכוכ ולד סומופקת סיעו סיכויפעסוט = וא = 6סכס לע תכטל סד6 וקיש) 9כלמ ותס ןמפד
 6כקיכ ןיכ סללכס ססי! סימל סימ ןיב לוקנע וסו6ל עיכב ןסומוכ ווטכ 3 וסוסד 6עוכ פלעב
 סי ס5לע ?סילכו סמוינע סיט = יךנוךְרךא) = סלטד (וקו לוקכש יסו) 67 ןינכ 6רוכדל
 סעוכת ריצו >'6 ןוכ וסיפד ןורטטפ 67 1 ןכסוסכ וסיומיכ ןויק6 עיט ס*תת + תוכקכ סומיקתסת
 67וקי וסוס סדוקכ 6יססנ סד'קכ שיססכ 536 ו ןישופכ ןוכטס תיסכ לנ)בכ סצמת תילו לנג ו

 %ע וטכילפתס ודב ודסיל ךירכס ןכנב סילע סוטקושד ומס ספ קולק לוקי (וסס ףע קריסס() (לכ
 סיץסס



 ךכר סח

 סווסלכ ס ויס ערס ד ןגפ לוכס סלועע ב ןכפו סימס 3- לע תופור ל לעו [כלס לע) סיעסש
 סשכיטע תוכלמ סיפוד לוקו +סל5 ט ₪ | 1 ס 7 1 3 6 דועו לוסלכל גרד קיס
 67 * ןוסורטמד ןוסוכ67 וכ ןועדול 96כש ןומו ןולכו * ןווקל עסת לכקל וסיס עסק 7
 תו6 (מכרקכ רטל סדוסו ר * וקסומ סיר יט(ל יחל ומככק ת6 ססיל6 תכמלו ללרסו וככ תל וכ
 ופסכ ןזע סלע 65 ןסעי 15 וכ לסס <מולל לכטסע וסיס ןפע ספומ סיר כוס) וכ תי") ןסע

 לסו (כמ סמ (יעכ | ךןמא | 'סוקופפכ ךפל םוכו ועקב ' יפקיכ וכ * לכלק וופמ ₪9
 סיפיפקכ ךפל ירו סכוימת) ופלכ ןפע סלע דס * ןילסס ןיפרקו ףלכ ןוכוס םיכ) ןסע ןסוינולת

 סלע רטתסו ןימולק ןורת קול 6עטוקב 650 יטסרו 6כול סמוימתו *  6מיד סע דס יכקק6 י6עמו
 6ררקפ .סיכנל 5ור תוסס (סועופ רוכב לכקל 05%פסכ ןסוסל 5כ)מ 036 קנע וסע .* ופוב סע
 קכוכ = סולל* סיכקס5 סנורס (כועול סעכס | * קוט ןטתל לסמל 6רטסמ סל ףככס) סווגו
 וסולד  סעכמ וכגפ סכוכ ןפ ופ(ב ןטע סלע 67 ןינבו ןיפנוריסעסל סכולס 0)6עס ופלכ סלב
 סינעב ופל6ל ם6 ידו לע 636 קילס 55 ןסע וססו יוופד סמונככ סודסכ טיפ ל-קע) 5בועיפ
 6פקותכ של ןוסכ עו יסיסל סקורול סרו וכסמ * סלוע ונע ןידיקפ ץיילט סירכ5 ןומוסד

 סכטק .ועיש לסס תרטק ולקת6 555 תקולסדטו סכרעמס ןפע סכובכ ןוסכ ןטע סלעו סכוכנד
 סוגרת (ףלד וקפומ סול סע ועסלכ 6כולל כופק וסיפל תרטקכ 6מ5עב סכתומ לוטבל תילו" ךפסב
 לכונוכ רעל רוע * (וולנפלב ןוטוקס ןולט סכקנורל 5כקלומ סלכו סלוסו ררפ6 *  ולוטק רסק
 " (תובמ (כתומ ליטב לודל סלספ רקכ פרטקס סוטפ 6עוול ןלמ 6ככרקכוסו6 8915 רקכד (שידמ
 \ותולכ תלת 635 ןוסכרק לכקל ןופולנ וכיחקל ךופ עדכמ) יעכ ןעכ (ספיסט 5 = רמא

 ססלכל סכסיו סכ רעת5ד .תירסטל 6תילנ 7 * רקבכ ססעפ ך95ק טככס ת5 לכל

 טככס סו * 6קופכ 556 סדועע תולה ןככר סועקולו 'וו מפ ת5 סט דעע לס6 סיקטס 56 רקבכ

 תוכפמ סדסב פוסל ןוסכו 6כיו לסס קנו סל ןוקתד ססממל ףקולכ )כל סוברעס ןור סמעת ימפס

 רסס 695 פכ ןולכלתעד ןידרפו ןירומ6 פכקכ תוברעד פול *(3'2 655סחוס תיל ברע

 בותכוסמל 57 רתלב ןכ6ד יכסר5 *  ולב 656 סעיבפ תילו מטס סב וכ ספ ןליו סוקעב .עגפונ

 * בכשמל תיתסכו .סולכ סימ ווס 5 וכו * 6וקס סוקמכ ככשיו ויתוטפכע ססיו סוקטס וכבלע םקינ
 כוסו יסיס) ועסכו סירככ 556 בכשמל ווסרס סוס 057 גע5 סלכ יכבל ןקס 6ת6ו לילוס 6

 * רמת 60 * בלד ףתוערב 6לכ 52קו ככשמל סיככ5 סיל
 אנמיהמ איער
 656 ןימכרק יל סמטיסמ ?וער
 80רק5 ןיכ(פע ןירטס 6קסר)

 ןוסלל ספמדק סכוכמכ לתו "ןוסילק ןינכל

 רמא | סרוקמ סכונס לכתסמ ססנכר .רמא
 כלכ סמסד וסדו וסו6 כנכ

 כלכ רומס דו (סללע כלד ףעגוד כלו לס)
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 תרתוו ן
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 ןיפורכ ןירת ןוניסו ןוולוב ןורת :ע סורס
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 ס6מדק רוסכ ריסכסו ליעל רטקתסו קי'ס ד וולע גכנתסו סויקת6 שיכו לרסילכ
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 . .סוכ65ע וק6 לכ) . * סו :ל56 סנפע סלל לפלכ
 :6רקוו מס סי 6רטכ) סודסכ !טסכת( 6ופילל

 סל



 סחנפ

 וסכ בותכ מעוד .ןונו6ו סוד36 סכפמ
 סוכממ וסט סוקמס סמ לכקונ דעו 1
 ןימודק ןורטמ 0תשסו = *ןיורסק ןורת

 * םכס כותקד וקר סלכז -0כ0 מומה
 י מיו םחתפ חתמד ן6 ןופמס כ רש

 ספסת רמ סה למ לכ ןכימת רועט ררמ6
 6ע רכ וסו6 ןומונ\ ת)ת םוו 5כב דוד
 ססכרפ ןיגכ יח -6מעט'מת0 60 יתד

 לכ ןומוס ןוכמו ןורת 6מלע לכד (כוזמו =
 סכ! ו תתב יתכד סוינפכו סרפככ סמ
 ןוכמו פת 6מ6 וכסיס "גו רסכ כרעב
 לכד וטכסונ) ןיכוזמ ןירק 030 סמוו לכב
 רת6 (וססנ ספקות בסימ) דחו 6מלע
 ד ןופ6 ןווכסמ ןיכוומ ןירת *וודווחותפר
 סנכס קס סס ןתומ בתו ביתכ סד ןמ
 6:כומ ביסוד ורותעד סכוומ 07 *ותַעַב

 \ כ עובשקו בותכד ןורת דסר ותעכ יגמ
 ןיעכס ןומוסד יככסמד ףכוומ 6ד ןוכרימ

 חתופ ביקכד יבכ סנכימ וגמ ?לג ןוכרמ

 ופותפד רת ץוסִסנ פרות סה ךדיתס
 פולוס וכס ות * סלכ) סעכסו 6הפכ וודו
 ןיפסל 6מוו לככ וממז ןורת ויס 7
 ןיגכ ו6ל רותו יטו םכ רכ לע (כוווק
 ןחכטות וג ססכש ]'גכ 606 ןסי6 סכוק
 * סכלמ דודד ורימוד
 ₪ 'סכרפד ןונכ טל

 רתכ 0% למז) יופ |
 שמ ) ססכרפו (תולכ
 'סירסמל | ( סיומו
 תימדקכ )וכו כ
 יורכע ןולכוי רתכלו
 יכנ) ות6כ לסש
 ותותמ וטכד דע ירעו ות3כ6 סנכ יתוח6
 יתלכס "סוער ונכ6 רתכל * יכל בע ומול
 סר וטכד סע | * בםוימל (תונכ ד ירפו
 רעו לוסִסַד סת (ה ורעו יתלכס 'שק

 ןומכל

 וסוודו קופכל לס (
 סעכפו רכו קכקד
 13 57 עו ןינכמ
 וכת 655 6וכ סכוימ

 6סכסו סעווכ יסמו

 15 תפל סכקל ןסיא
 י 'כלמ לולר תורוען

 וכר

 ספכ וסול:6תולכל מנכ סימסע 6וסק סוקעס ספ

 תל סכס ורקת5 !נוית5 סלכ ןומכלט ות לסט
 ןינכו יל קמ סכק ק9ע לתל כתבכל ורובו
 עופוו סכ טע ןוד טלעד ןקכ תסולקתס וסולל
 עכמלוסופ 7 גכו ספ ליו לקבלו לסוופב רוק
 וכפכ וסב תוסל םיקר)ל ןולט רכדעב ימכתו ומ

 ןוסזע .סכומ ק5 ןועכסד ןוכוס סע ולו ןטנע
 בק ופכפ םכ רכד 5קעס לכבו = סליד ןקס ב
 5 סלתסמ םולק) קלמק לןכ) סול כטכו סודקל
 וסו) = = סעקלט םופ לו קסק סכק 655 שו( תלו

 כי (ינכ לבוו-ססבמ סכקו רכלל סלכ סכט לוס
 "כטעבד ןכבכ ווייס 5 ןורטות יפו וכק קלבכ
 סלסעפ ביתול לע דק") 6יתסו סתמוכמ סעלק
 0 כיתוד דע % וסולל דק55 'ס סטדק \ +0
 ולד רפ"בד סלטד רו 6מוימת 'ס יבגמ ותל
 670% יענל ןלטו סט ןמק סוכל 697 ןעת
 ןכסתסו לד ןינכו ימוכמפרו סכחקב ךירכ ןוותס

 ומקכב סכקלו סיכממתקב ףקמוכםיכל6כ 5

 תלו לקבב .ספעפ לס5כ םככס ת5 "סכסךע

 6וכ סולק | + סיברעס ןיכ הסעת משק שככס

 תוחת ןוסיל ןולט 555 = -ו5 סע סכמקריסרכל
 סע *ךסוכל תופת ןיסוכמ ןוסי סמל על ימוסבכ
 ןררק ךולכ יכס ףול פוגלע ססכמ וסי6 םוכל
 תופל ןיפונמ סייעוטר ןוורע ימכע ןו סלסכל

 ןוכו 5 ןוכומע ומיע סמכו "סומע 031 סומפ תסכ ןול
 סלקלכ סבקמלו סכמ 'ס כד סדכ וכב וורע ומב

 סלט תסתק לול וסו6י5ס) = ססוו לככ ל קב סקפם
 עכסווכ לכסו ךולפויכ דבע עסק ןרל קוגל
 60לתלע ס דכד סתכיכנסרית יכ סחפסו * ספל

 6סלקלכ 535עו כןטס רכי (תיכוכטע וס לד
 כב יל סלרמ ענככ סלמד לזו ערס רני סקפס
 ןסכס ורינססו סתס שפ) טלפל לט סד וכונס
 יוסומפ סיטי תעכס ומוקת יכס ול סופו תעבס
 סכול)ל יו דע כו ערוכפ תיל\ ) = * סתרמב

 ןולכו = ( ב לוע 'נ) ף? וכ תסרפכ ספד

 וגע ןוכי6ל מסת תעסס יטדקתער סירוס ןימול
 ספועס



 ₪ תווח) סונפוססנ רו רכזי ןומכפ |
 רעו ןורק6 ומס לכ סוטולק סנכ
 וסוסל ם/ 67 יטכד סע | *סוכר ןיכוכמ)
 תוקמ ' ןוקיתמו ןופונ סעכב סכר וקותמ
 ובוטמ למועמד םתומכ 6ל וב: סעימת
 תוכרב שלשב סדו רטכת6ד ס05ע (כויל
 תוכרב סטנסכ שד יכ'פסע | "תונופסר
 ןסכ דע * ןונסכ ןול ןנינכ תו ' תומורחס
 סוער ונכס ןכ רתכנ = *פכ:מר סנכימ
 תומ רעו *6תתל סידוק ורכסוותס ס)ועכ
 :תומככ * סתונכ רתכנ 0% סכוזמל סבווימ
 רעל ןינכ טמ 6תולכ סרו כרעב סחכמד
 ןיפכסד .דופכ ףוטק ףכוד סכת<6 05
 !ססכ לוד) ס)סת .סץוו ןורוסכ כנמל
 ותו שירס בודד רתכלר סכוזמד סרולס
 וכר ת6 = * סיס סתעמ ופל פע גע

 צוקי סט ךיסולק ןונע ןוסכ ןלופלל ס)שס = לח
 בפ וו ולככ וכופב 87 ןובכו ןוסלל ינעב ליפלל % 1

 טסעת לספס טככט תש ומווסל 6כעסכל וסככ =
 זפונט לברעס ןוכ ססשת יס םככס תו רקככ !

 ןפע וסומ ססכו * לס טפיפס תיריטע) "(רקד
 וסי6) תלוספ 5לכ תלס ספט וקועמ ליל
 וסוסל ןפריפסרז עב ןלילכ יכל ןע + ק(ב סוזעב
 סופב וסוסנ ןיסס תועוכר יפכ ןעסב סלולכ
 ונט 6תכוכם ספכקכ לועלעב סמטעב (הקשב
 5כ 6דוכפ לכ ןפכיפס רטע סעע ןח * ןופילק
 ככ רסכ נט שוק וסככ ונפט %קוע ןומופ ופ6ו
 נסע שוכר לכ + סיקוכר סולט ככר וסיפ תת
 . 1כפקטס ןכי(ם ורע ק'פל 655 כ סיתןכל ןפ%ל
 ןלריפס רטע לופכד ןופלע יס ןכטוסב לם מעת
 כעתסו תפטט ןפ טט ןורטטמ ןט סטכ סבל7
 ןופ6 ןיכויע ןלמ ךימיע יב קופטוכפ ווסו סיב
 0 *סיקטכ) סקנפ תופרמ סלר(ו לעסס וקתפכ וסב לעסק ליעל

 %נלפכ ןורטטמ 6ומל פו6כמ סלפע מוס לש ,

 ירטפ6ד וסוס 0ד סרטעול5ש ס(עדק ןופ ןסולל 97 סלכמ סיעם לו (יילנקלכ עסת (תיסיטע וב
 סקדחל .ךוככ (9יע) םרפפסד נבפ\ פסכ פועל ליפס ןכ6 ספרעכ ספ( לע רש עיקלל !עממו סיב
 רופע 6סי ןוכ סכמ 6ס' ןיכ רוכב 6% ןוב ילנעל ן5פ פועלה ןויכסקל טס רט * ןופוסל ןילמ סולש
 בקול ןיפ6 .ןיממיס סוכ ןוופפר רע סיולכ 67 6לכיסב לועוו 55 תוונעב ריסע) סרועב רוכב ןווכוב
 1םקכי סלית תוסכב וו לטל סעול ברס סל ןיתולנפ ירסע סועקוס 6ל ןיבכו ילל ןימוקת רב סוערב

 .טותולנב סיסר ול 57מ 6מעזס סיתולכ ןולכקת סיסוכלכ ןיסעיס ןוללב סופכ 6סיל ןלטל וסיפע
 ₪7 ןונכו תונונכס לכת סופול (מקוול ןולטטע וסו6ד עוסרפ ימל וסופל םוניכ סונמיפסככ תלכעב
 גסומ \טק רעכו סוכ רטע6ל וסופ יססו 'וככו וט6ל סכ ססכקע ןמקסס ןככר סןמסוס תיביכס ריעיס

 לסע לילכ וסושל ןיבבו 7 ןמופל (סכ) קולעפ שס לילכ וסופו "ל ןוכיסל ןויפ לכ גסנכ נסיס יפסנסכ
 ובכל \6ריפס רפשע 69%5כ וסו67 סיקכוכסכ סכק יומת6 סוס סיכנ " ןלכיפס רפע סיכ .ןיזכנתמ
 ןביפס לכד ,ולכפ וסיפד ןימווג לכה תלכת וסופתיביככס תלכת ספריסע וסו6ד 6עמיכסד ףרטסמו
 ךמככ סומקוסו ןכסמס ת5 סיקקל ססמ לכ סויבוסינ קס סלכ יסוו דעופ לס6 פדובע לכ לכתו סיכנ
 תומר רופס ןכ6 ספכמב תומל לקוסו רמַפ סומענ ןו'געו ןוככת לכד 6גרסד לכת יסילו כיקכ תלכ
 63 סל \קלקמ ול עב רוכ תג סיבע סמסינל ככ לטל 65 03 תורול ןפמ ןכ6 יסו6ל )ונס פסכ
 * "וגו מפ ךתלסומכ לוכעת וכ סיב סייקתס סל תורול ןפמ סכ וקיזמ ל97 סיע ןכס לכ קובתמ ימוע לכ
 וכ ךתס סועכ ובעת וכ רמתס סומונכ סטול קלכת *  סוממ ןילסד 6רס5 6טסה ןו(תתו ןיסלע לכנ
 עוד ןייכסמ ןו"תתו סלע ןולסל 67 ןווגע = = * סורכמכ ףסעמל סוכ סער ובכולו םוס 67 ספוגסבל

 תפכת ו6סו סמסיגל 0כומל בכתה ץוורסמ ומסר סומפ קפכת וסופה (עוקכד ןויכשמו סוסמ ופסל <
 ןסיס ו



 זכר סחנב

 דמו לוו דס תילטב ץומוטכ ןימומנ ןירקו .5כיל 9תוכלמד כול /מק5 כול ןול וסיש
 %כו5ד ופסל ןכונ בכל ריפסס ,תככ) סטעמב ויפנכ קקקו רעקס וס ןוכוונ ןורת לעו תלכפ

 יתמולע ןכברןיוימר מו ןירת עו .תלכתל ןמכוס סכוסו רווק סידו טקכ ןיכווב ןורת ןיכ ללכ

 סנס ךירכ 6סלקל 97ןסו טק 5כלטל קרב וסמל ןכל קלכת ןוכ .ליכיטט תורססב עס ת6 ןוכומ

 תופד רופס |כ6 סלכמכ ןורטטמו סימטכ 6םכו ןיל ססכ יןקמ3 מולו יטפל '6 דודי ןוכווב לילב

 לכ .תובוכק ךוילומו סיכפק כעב סופר שכ רכ 5סוד סורפב בי סיל תופ וימככ לכקל 635 * כ
 ןוויח לכ לרטס לכ) .סוסו6ק סויסרכל 6כטס לכל ןיילוק) סילטק יק ןוכופל סויםרכל סירטנ כע

 ןטק רעכנ לס ןוויס ל לולכ וסו6 ןוכטטמ סדו 1 ןוכוסו סויסרכל יגרל קיטו ל ןומו57 סויסככל

 *ססע תיס ץיקפסל 5סכ) .תולעמ סס ןורטטמ לספכ 5לוכוב 56יככב ללכומ ןוכיל) סכ גסמ
 למע לתו קיכונ ופסכ לכ סרטס לכב ?קלס יכס סלקסב קריפ 6 לוי רק יל) ווי ןורתכ .תיבימ
 תלתכוימרק5ל גי ןבטסל קילס ול) 57 6ורכ סכ5 תולעפ םס לועו * נזרק מוס ,תיכיכד ןיילמ
 'ס תסכ) וסלכל דק קולט 6רטס לכל .ס ןיכטק םטק וקו וכל:נכ) ןיס 57 טו) סבו עי) ןיבות

 ןיפדנ עכרלו ןופכל עבכ5 סוק לכלו תויס'ד ל'לכ לכטס לכל סיס יוסמ) טט ןוכול7 יס סיללשס
 .ןוספד וקולס 5ס שס "דוי ןכםיסכ'ב5 ןימוס) סל6 יסופק סיקמ ןוולק ןיכוסו ןיפדבו ןופכס' כל ןוכפ
 65יעמ 603055 ןוכטטמ ןסו6 6קיענמסד סרומע 5תתל סולסל ליעל םולטל ןייפיק לסינכ 5%

 קמו לתנכ ףיעמ ןונרד לכ ליב וסילדוררקל יתומדכ ןקלכב סיבר ססכ סימס קרלפתד ?סויגכ
 ןקופו קנקס 55 סנקס ןמ חירכמ סיטלקס ךותכ ןיכיתס םירבסו 700 .קיעכמלב דיס סולו 65
 סומ לככב סמע ליש ן5 +ודכוקלי * ןומיסד 6לועלק סוסו סומ לכד ץופדב עעכרלו ןופכל ד ללב
 'כ3 ןומיפק "סללב 15 = רסככ 15 * רוסב 15+ סוכלכ 16 67 כוונכ ןופסס עכרסו ןופבס ב6
 עכו בסו ידגכ ד לכקפ רפ ןיפדג עכר6 דוקי ןופסס7 ךומוסו ןוכעו ל ל ןכסוקב ןופדני ןופכ6
 סווותסב דודו קלפקל לתולבו * סתפת ותפס כר לבל ללרשי לע 5כפכמ .%סטכ םיככד ןכפ ודב
 ןינמע לס קידככ ןלילכד ולכי) ןכמוסכ ןווקל בע ןוסב וס דודי ןומטו יל יכמתי קולבד ןלכרכ יש
 "סו יכל וכו ןט וקכקמלד ןוותל גו ןוותס 05 ןוכול 6כטב לכב ליבת ודל דודי ןויס עברלב)
 ווק ל 5כליסכ סליעב תועבטסד ס7וטע סמ וסופד סלל בקמפ ססתקו סלכע ןלילכל רטע תל 0
 6רוזועב וסולד .ןורטטסב ןופולק תו6 סתקל קס .םוכלכ ךלמס רעמ 55 ל ןופ יכ ןיפילק קיפ
 כורכ לע ככרוו לסס סיליד כעד ןיפכלו ןופרב ב יסכתסתוכלמע רכל סבקד 5כטוכד לתוענטלב
 לכטמו וכס קרפע קומו סלודב כ סכסו וסת ןומיפ ןוכטטמד ןויפ 'ל3 ןיכקסד ןופיפק ןיכיל) (עיו
 וול ןופולקק רינו קורי ןופילק ןורת 90 יי םערכ 0 סער חורס כסלו וקב "וו ורב 03 סיעלמ
 ןיכ6 ןופילק ןורת לכקב 'טלופמ סכבסכ ספיחפ ספולק ןומלופמ ןיככ6 וסכ סכוימק * קורי וק וסת לופ
 וכו 5ל\קטסכ סבכתמ וסיפ יבסל סטמד ןיבוס לכקל ?קיסד סלתילק ספולק *סוטקל ןכתו ןומ
 \ינע ןוסכ ןסטמל ךירכד טכ רבד פטופד תומפומ לכל ןוביסל םיסורכ ןימסטד דע \טתממ סרפל9
 לע ?תירופד ןיבוסיסולדל כלופפ רירכתס ספסיסיפד ספכבו סיקכ לס סעקכ ןיסיד לע לקיר
 ןוקכ טספקלל ספונד ןירכ6 לכו מומו 525 ספ לוטכ סכמו לוססכ * סיקכ לס סכלס סכקסיל
 סטקכ סיללס סטע קו תמעל קול סמלעל ןילטכ סברפתס 'פובד לכוונכ קטסכ סכ טספת לו לקעסב
 סובל "קוטב 5קבדהמל פילקכוסוס פילק ילכו מלב ןטק) וכל 750 לקורוסד לעקבו ספובל
 וקופ סוובלק פכעוכו סומוק 03 לוובלד ?ומכ ספילק סיס טכפקל 'כוכר יסיל .וובלד סוכה
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 סנ רכנ סלק מפ 97 ןינכו תדפופ סמוקפב פיסוקס ןודע וכ \פפמ סול 5רבעל םכ רכ5 ססק טסכא
 * לוד סכוט סדק ' סוקת סכוס וכפמ ל סס ערס רני טוב ץיקויל סלוק סיפולמכב תבויפכ 07
 גוק סוכ לוונ5ל ללמ סוסת סעובל לו ם5ב 65 05 םעכס לחסו סכ רטתס) 5 יסו6 קפילק 80
 סורכ5 לכ ןימיטר ןוכילץיפונק ןוש ם6ס ךיתט לטפס ןיעכ סכועמו "בלע פס (ק ןמק סקל ספטד
 וכוטתו סילעבלו\?ס תומ תולבוו סולנכ ס6יכד תוכרמ וסכתמס ןעתל 60% סכמל ס6ירב | * ספובד
 (פכד סע טכ רבד סיפונ רשסמד פול וסופ ולסו םכ רכל סור יפכככ קיפלל קלפש קוק סול ןומתו
 לכ טתוטל סליל לע קיפל לטו סמועטק סלעסב וסיפ6 5עי) לסס סוכ סליעל קילסו יותיסת וסיטסי5
 סלעמ סול (שטסל * 6םלוקל (פוכפ הפולק וסיפ י5ס סימס ונפ לע תפפרמ סיל3ל םור) ןוקכוןיקסע
 וככקכ למ וכלו רסס סיפ ליטקויובלפ סול רבע> סל וטעספ לוסכ בו וכועול סכס ב5 רמתל וסוולע
 טוקו סוכס ילכ תוסור עברפמ "וו רמס סכ טוב רומק" סופי רוככב תימופכ סור לכטכל סכו לד בכ
 ולי וסו67 ם)ופמריסבו לווסופק ליפכ רוסכו * וסופד טוספ ריסכ ןמונכ ימימ לכ רומכב סיב ןנמע
 ןו פכ6 כ: ןיקלסו סולת ווע + וסיילבקפ לוד דבעד ןווקפ רטע ןומול 50 לחי וסו67 עבורמ ריסבו
 ןוקכל סמיסו ףל תומטע ןועל "תוכטנוס רכעתס לכ ץסונכ מופ בצעכ וקיס וקו נט ןויקש * ן:םןסכ
 965ועל סכר סיעסר לובסבו לטס ןימו6כעלו ץורתכ 5 ןיקלסל ןירטס עכרלכ סרעס חול קופל
 פיס דס לכו לרפעו ףמולו 505 ףיפ ץומיפד סמ רכל וכ ןילטס 7 5ע ןיטלס 3פכ לילו לסיר
 לככל 6קפוס סרטו לכרס לוכעד ססיל סככל סכע 5 ע ןיילק סעומו (5תוחסט ןוע .ןופכל 7 טופ
 סתולק%) סכ רמקפד תומש ךסממל 0ברמ 60 ל 5דבכב סדוחסד (קוכי סכטבו סילסמכ סליל
 עוקחת לולמוביבע וסוסל ליסטב "קוכטלוטיקבס 5'63 סרופט סכמ * ןקוופ ככסכ טרח סמצפכ סרט
 וקל סמלו סלע 5טלט סמ רכמ ןופילק ןול6 ןירכעתמד לוע ןוכעלו 0דפסס) סוככ בושקו ?תוימע
 ןוסכ רעתלל לולי ןומיפד .,פוסוכ עבר5ט ןוילת סרסע וקכתס5ד רוקו ודי לו 5ןימיפד ןופכלכעב
 וסול דכ "וי קור וומע סחכו סיב רמקסד סופמד וקול סוס 57 סולט ישכ תיסוכ עבכסע דודו רמס סכ
 טנובכ בטכ דיסקו סמכחב טוללו סוכמסמ סנורס סוכל דסקד לכטממ סמכמ ןו'קד 057 סכיעו וב
 טכטסע כעל) רפעל ןיקנסל עבכ%<ןספכב ןופד דודי 'ס תוכפמב ' קרספקב 'ס סבוככ * סמכסכל
 6לומעב קוקס די יסוסו ם59פלמסמ סלודבס לי וקופ) סיגל וסו סכופו 6 וו 60 לוו 57 כלב
 םורס ספט סיסי לש" ט סימפולכ סוקס קוכ כ 'דו ןכ לכו 6טדקל 5חור יסו67 סמר לי +תיענעד
 וסוסד כלה ןיקרעכו 5סןמל ןיקרעב יפלו וסייווכקב לוקס 605 (זמ סינסלתמ סיכ וכל כ
 יקל וספכ \ ע'קכ לנג בו פיר)6ל עו ילנלג סכתטס 6פונק רבפו רב 5כ] ססוכ יפכככ סורו 5
 סקוכ ס9כק5 וסויפדב ןפותפ ןיפכעל'נוונכו 6עכ6 סומוד סמ סעוו עיקר ןומ יכתס וסול) סוכ ןוקמו
 6כלד ול 5 סמכב ןוקרע זיככ ןיקרפ סטכב ןורוקע סעככ ןסיתפ (יפוגד סירכוס לכ וכט סוכ פל
 ןומלוס עכו פיג לכ ליקוס 6 כד ףרוב סוס כל ןותכב ביפמד 10367 ספ לכס פסוטד ןורדס
 בעת וכד יפככ לע ללוכ קולס לכ סוכננ ץומקתקמ וסלכ ספורל סכקו 5כ57 נקד ןיקרעד ןורד6ו
 ןותל 6קיע וכולל ליעל לרטסמ סימס לע וו לוק * לוקס ל ךיפוי סועפס ףוע יכ * 6כעו סוססכ לוק
 ןירת 5 "לו ליכד ירקקל לעיפמ קיפב כ ." כלל סרטסמ ם פובסכ בנוק "ו 30 סלול יפסכב קיל
 ןופטכ ןיגפס יכס = <> ס1עפנע ססיפככו ססימפ) בוקכל 6וס סדס סול 63-5 ןופד ןיסקפ סור ופכּכ
 6כלס 092 ןקופפ וסלכ .ספיכ יפככ טסעמ ןומוסד .6מוונכו (3ועב סיפ .ןוסרפו לומדל .סיפ
 < "מול ןוכוקת םמחכ ןקותפ (עופק ןוסיקת סטטמ יוסעל ןוכולבוטכ יכס לוק שס כמ
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 רטסז * 99 תנלטד + ךייי קכינ ' ןופמ ףמוב י ןקט עהחא
 .תלכוי סקכק סכס) רכדל ס9ב סרט סוסוקי) לסס כלכ סנובע) סכרס %לכ ןוסכ 5סול רוכדו" סימשכ
 6קפכ) כרס תוסיפו לכוקעסימל עדוו יפב יתלפק סכונס 5 כמתס סבוגבו רובד .וסוסד לתולב ד

 3וק תל עטססו סובל לסרטו עמס 67 לוקו = - טפרט יסו6ד לכרפ ןובכ ףרוטטס ומס עדו! 0בוכעב
 תפס ומדס סוכד רוכל ןסוסד ופססב ?תולכב פקכוכס ללב קיפכ דכ לוק וסו5ל דודו סדו ססופסכ
 לכו 9לק תוחכ ןוסכל םקל ןויסרפ לכ ןומוסד ןוכיק סמככ ןסייפדב וספב ןמותפ \ירבל לכ קתפ
 לככו 6כנילופבע ןוכוסל ספובק .ןוכבס לע וסככ ונס יכיע סמכב סוכנל ןופנפנע ןוכפב סמכב וסב
 ס\עכד וכבל ףסיתפ סכתמס (פבעו ףפמע לכב וכרס יסי67 6רפכד (רןוד ןפפל לבל לבד ןיפלב
 וכו0ן597 סתבוכסד סורכס םעכמ רב5 תיל סלומעד 5קולכב סוכבל 0סתפ וסוס םתפת תפס 6
 ןויכטק ןותטטכ ןוכיפד תופנע ףוכפב וסיס 'כטס וכ קיס תקגרסתס 6 ןובכו + טיל ללבקל 0קותש
 ככ לכב וסד5 יכבפ דודו קוססד פכעו 5יססבו 5כלילד ןופכע ןמי6ל סולקד קיס יסו6 סיב
 ו בט ןכעלו קתומלממ סיתעותיטס סיכע םל תוומ ילטססל סוכ י50ו סהופבכ סכפרק סלמעב רעתס
 6וססכ תולפטמ טנקס יפמ סנןוובלס [יפסכו קוטק טנק יפט סנו רבקסטכ סב סתימכמב ןיתיכתפ

 תי)דורפ .סופככ) ססיכפל סכעןכ לכס תוסק ידנורדאי ןוכוקל סדקכ רולו וק | ידסיינקמד כ

 סכווט ל "ספל תופלממ סולכקל ןסיקפ וסלכ ןווח יפכ5 ענרלב סכתמל ןסו דורפכ ימד6 ןמ דולי
 6כועוכ וסלכ דולי סולד 3וקב ל סיבגפ ןחיקפ :סלכ ווקס יפככב סכתסס מד סיכ 9לכל ןווטל בכ
 * פתועכטסב רוכד) לוק סירכסתמ סופרטכ 659טסב ימק6 ןסופד רובלב ןפנפכמ סיכפוס
 קל ךופוו משק ףועו ןוככ פקטו סיפכטס ןע 70695 ףעינלטס ףפוע ףועו ןוסכ ידנודדא)
 לולכ סתיעכמלד 67ןמע וסוסל 1 תסד לרטסמ דסלל יפבכ טס סופרסו * רב דיבי סיפככ לעבו לוק
 עו ןטוס (פיעו סותטבו וילגל ססכו סותפבו וימפ ססכו סוקסב ןוכוק קוס לולכ וסיסו לל5מס) סכימו
 ןככל סוטקופו תיב כסל סר6 רספתכ וסילו קסד ןטוטר סלעמלמ וילע סד% סרטכ תועד 6סכס תוטל
 לסקל 'רטסמ טכומיל סוס סככל תלטד סליל) סמו דב ינסו וקו וליסכ ורססו קיכרע שק פכוקס לכ
 ןירטקו ןוילוס בע קיפס לסמ 5סכ דספכ ןכוסו * תודיספב גקסקמו וטקכ 6סכ לע בסוו ךלט ל רט
 לכקל ןיכטק ס טרטס לככ ןיולוקנ ןירטק ןיב כ לילכ כט וסיסד ןורמטקל 0כטסמ תיכמ תופ) - תילטל

 תטרלכ רוקס קודי בוב ןוסב וטכלד ורוד ימסכד ןליכט רסולת לכל ןוילוס רסילתו סרוע יטמוס
 ולוככלו יטסכ סכקבס לכ 9010 00 לוי סיטסב ורקתסו קלעקלמ ןופע סדס .סרטכ רפת סכינכו ןסב
 ןיפכל לכ :'תיעבמלל 5ךוטעה וויסכ וסופד'פכיכט 9 076 סלרטכ ליעלו ווקיסע ףל וקרני ויתלרב
 סי6וככס דוכו ןוסכנ ןוותס לי ןומוזו ןווק6 עבכט סדד ןוכבל עברו סדס ןומוסד ןפכיפס רסעב)

 לכ תועבמ לד סרו ע וסיפל 6 ורקתל סיתמוכש) קנק קוכ) קו737 6כטסמ 7ק ירקתס דועו סמל6

 6 יכגל לטס ליכומוסיפ סו 6350 לוו ןכסוס כ קילס יכס ל טק ןיבכ סדפ וסוס טכו .ט סינכוכש
 60סמסמ ןומפת תילטכ תופככ ל ןילטס לככ סיקכוכסו סכק רופקל ןימלע יס תלטל רק

 קידנ 5ל דוד ןילפת 155 וועעורוכו סרות וו ומיפוב וע עורוכו ומופוב דו עבסכ .בופכר 00 070
 יספר סכועבנמ07 9דופע סד ?סירל לסק 65506 עוכוב וסויוןכתל סרוטק וכולל ןיטנע יפ

 ונוכ וב דופפ וסופו 6תוענעסב דוסו ןסוסל 0ק סנוכוסעכס רתכ ןמולד 5לועל דולי סיכ
 6תוענטפל סדןטעל לרטסמו שקד סדומיב ןלילכ ןומוס ןוליפתו קיבונל ןויטכפ וסלכד ןיפפתנ
 ונינ סקג וטע) ךיניע כ .פיפטוטפו ךדו לע תוס3 סוסו וסכ רטקסד ץולפקו לט 7

. 
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 ףמקופו ףטמ וזכו ךיבע 6505 ד סמ וכ ןכלס וע לכ ו6ר) ומים סטעב סכלס ןונפת 56 ט
 ססע תיס ןימוס ןירת ןינפק לט ש ם6ככס ןיפת ן36 רודי סט יזפ

 בורת 6לכ) רטע קלת 6קןימיס ןיגתל ןיפכפ עכס) ןונלתיס = ףא)
 %ו ססס יס סע סי סוכמ לכ יסופ 67 כוינכ ףקורוס לכל (3יקס סו ולד 7ןקפ תילו

 תובונל לטסמ בזלת לילכ לרסי עטס .סועקו6 %סו בוכקל פליקס וסי6 סוכע לכ 6ד ןיבכו סער ירכו סע
 תפ ןוכטטמ סילכקל קידכ ןימלע יס טט תפטט * ופטיטל ויסו * רקפ לכב זסיל ץיפפקד 60טסע בולו
 קפתסס סכק לכו מסמל ?פינכ ןסופ וכסנ ןיסכלקע \לכופס לכ סוכד ר"פתד סוס ןולטטמ "עלזפפ
 = "ךסלמו ךמומ לכל לבדו לוק וסי6 סיקסוכש) סכקד סכתסל וכד לו יס סיפ פיל ספל לתל סיממ
 לכד סי וקל ןופתתו ןוללעב סיתוסטלוס רתפ לככ 6דוקפו 5דוקפ לכבו 5קופבד רוכרו 9 לככו
 מוטק וסיש טסו לכל 9פכ לוק תילו ליק פפכ כובל ומ לוובכ דודו 55ב יכד5קיפו * 5לכ ליבס וס6
 "ספוע סוב רוקס ולס ןונפת לס רטק ריבד 60 ליק ןו6 6דורפד ףעלעכ לכ6 תולכ6ד 5מנעב
 כס יכבל ןמלו6 כעיסע סיער 56 יכחְךַא | + ריכד) לוק סיב ליחס ימנע וס קיל 67ו 6קתַנ

 תונוכ) סלעיבר פדוקפ םקו < סקכ ןלולכ ןודוקפ 'ג ןוכופ סזווע תסרפו תיביבו ןופתשכס 5-ם רמו
 ץינפתבו סויוטכו סב זיקספ ךירכל ולכות לס 1 יביככו * ול ןוכעו ןורק רכדס ןילפפכו < ןיממו'ב רבד6
 "ומס לכ ךכל ומיקקד סכמוכו ונוכל סכרס רועיסוו6מ5 ןסיקפו ןמוקס ןיוסרפו ונפש דורי רכלמ ידש
 פכו לרומ ללמכ רסקל רשק ןיכו = ףכע יסוכס ומט) לולב ולס לכת תוכמ לדונכ ן%עבב6 רסע ןורת
 לע ןומופ 595 ןוסתעומר רועיסו "53 לכקלו פםומב י6על ןפיפת וכסנ 'סלוסמ סיס ?ו9וס) כוח
 971 600 = ף7רנ עככלכ ןומטו תלת סלי ךורכיד דע דוד סעוכרו ?כימיל ?רובט דעו (5לפסל סב
 לו בסו ילגכ דו ןכל ודגב ל לכקל רסירת ןוכו6 כטמ לכל 0לס לע ם3ס 935 וסי5 155 כוסס רבב
 ימסו לולג סימס * ךוכועכ סלק טוידס כרב יס ל ויער 5ק טוודס ןסכ קככבל לכטסמו טוודס ןפכל
 טכסינ ופספשי ךל סטול לסס ספודקד 'רטסע םלםט לכ תסלוסמ 5יפומ לכו רפת וסו6ד ףכע יטילט
 לכל לכו ןסכלכ ס:תילפ וסו5ד ףתיעכמ6ד לדומעד 5רטסמ תיביכד ולכ לע סיסילסוד ןוצכ סישילש
 כ סטולק ףעמיכס 67 ןיסלסע קוכיככ קלקמ סלילכ סומוסינכטסמ קטלוספ סכיק לכ ני וסו טנוסמ
 (תכוכסותכט מ = ף%) == מוס ןסבסיפנע תת לולכ ףפיעבטסל סדומעב קסלוסמ יסיסכ וטו
 ופלכ לע סכקו ?קבוכטב סוטל ןסו6 וכסל ספוג לכו קונוככס קפכת ןפ ןוילמ סליסו תב
 6כירכ ףוולומל לכוונכ וסופר 90רכ עבבסב תוכוכב תלתב לול סלפפ וסופד סעוברכ סוסר סונעל
 * לק 6לסקכ ןירת ןוטלוסמ רסע ססטס ןיקפס ןילקכ ןירתב לולכ ןילפפל רטקכ סוטר .תוכורכ קלקכ
 רמ5 ןכסוקכ ןוונק רסע סספסו לט ןכטוקכ ןכורכ סיסלטו סעטת ןוסב ול ןיומוס רסע ססלמ
 קוידכ פולוס כ .סכועו ףכד פסקוודב רסק לכ פקועכמ6ד ףדוטע דיזכ וסו6 יפסו ןכ ןיקלמ
 פלונמ לכל ןיקרפ תלת (עוקל לכב יכסו ובורכ תלת לבקל ןיקרפ לת סיכ תופל 7
 6כועו ןועל קדמו ףמטוסד סדמ יסוס | = *ללוב פלט תינינד רסקל רטק ןיב רועיס וסיסד
 סדטו ספס) ספמ לכל סללו .9עט) (כועו ןופל סדעו ןועל ןוע ןיכ סלט סולו 5559סו
 ןוכו6ד תתו %ליעו ןורטס עכרלפ ףפונה רועוט סע6 = = * תועיכוס לכל תפס סדמ 6כש37.
 תיסל :לומד ןיעומעב וקר ףןר ןוכילו ןומ תוטב ןיקרפ ומ ןיסרפ ספלס סמלו סע לככו תופס תי
 שכש סוקמ סעוק רועוס 6דו רקל סתר ךפמוק קלו'תס וסוילעו <רטס לכל ןועומעכ תלת ןירטס
 ןיס9ל ספוק ןווסל 6ול) סונט) סיעכט ן'קנס עכרפ ןמוסל .ןימטו עבֶר6 יפ ןסופ (תכיכסב

 ססיכג) |



 טכר םחנב =

 (תעונמ קבכרמד ןוומל סקל סכונ) ספק ףקככרמד ןווס ל טסומנו סקל סלרי! סלל סכוג\ סימנו
 ףודי ןתעכר03 בובס 57 ?וונכ סימוע תןלפמ ןומוסו בי וסלכו ססתולק (קבכרמד ןויס 'ל סתובבו
 ףקיו ףק'וס פכו ךורכב עלוכ עכוכס לכ 9% " רת6ץ6ב סתולנכ ןוסכ ןוטומר סמיקד וכסמו דורו לודו
 ידסועל "במו ךולומ ,תיעורכו קופיקו ןול"ב ויעכ 6ק לכס 6 7 תועירכו " סעכר5 תופיקו * ספב
 * ופול 'לו 051 סיעס ןיכטס תו ןומוו 'ופס ןר6סו סימטסמ יעל לורומ) סלעע * ולס לועס תוסוב

 סעילכו ל55טסמ ספיקוו סעיככ * 'ד וומוכעב סולט סטועב ןוטרתכ תמתו ןיסמלק \לכרב תלת לק

 תיעיככ ץיב רסירת ןומיל 50 ובכ ןועילו ובר שפסכ ומיעוו וטטספ סולט ןומ וטו ילסנ סבוטיפ פוקו
 וקב .עלכמל ךורנד סו ףובו שסכ סעפ לכב'ג ןועומעב יס ןנסכ תיעירב \ ןיסייע כ ןוסבו תיפוסונ
 סדועע תקוכקתלו וסיילע קעס 6קמיכסו ןופלג כש ןורוסב סבקד ןיכויע בע ןופסכ כע יקפס ןויפוק
 ןפכככ תוטכ .תופיקו עברלבו ןועלע ישכ לוקו ססכ ס5 6עקפפ .ךורנו יסו6 סלופכ (תועלקבל
 "ו וו וסו סו ןועפע ופב ערכמלו ןילרתב ןלכרכ תלו ןופמדק ןפכככ תלק לילכ קכ"פק ןסוסל
 ןוכופו לי ךכ ספ5ע 7 וו קידנו (תוענטסד סלומע סמכ חוו ףקיוס לכו ךורכב וכ ערוכס לכ
 תועורכ ל +תילכה ןסכרב יס ןוספס ןסלכו סעילכו ספיקןכ דיס לי כ סלע טינ כיו עסווכ ןוןיער
 :תכלכ לכב \מ5 ודסודלסי 6 יפ לוטק ןימלע וק סתסיכטו "תועבמלד 6דומע רוקוב תופיקו 7 ומללב
 ספעד ור) = = לודי ןימעו וס ןומוסד ןופדנ בעכ ןוכסכל ןימיוש בע ן מוש דודי ןוממווק [9כרכ יקט
 ןפעבר 55 בוכס כוש סלע וסייל ע ןומוסד 'קוכבו ןיפסל ססל סכונו ןיפדב ןסוכגו סס3 סכונו ןקיכננ
 ןכסוסב סכקס חלפו ליל( ןיכווע דודיןופמל וכל ןופדב תוכנלל ןיפכעע טוסק וספכו ןעכוכש וכ
 5לונכ ןיקנפ בו יסומיכ \ סדו לדוג רועיס ןועו ןוע לכב * סבטפעב רוד * רובקברודי * סטעעכ ימלס
 ככ לודי סדפו סדמ לכל ריעס רכיונ דוקי ןוחלס) ל 5 עטס יכקומ :כ לכל ') מטוס לכלל די ןומוס
 5כ3026 קוב ותרכל לע וסלטו וסחקו ןיפככ םורפי \ובכרבס לכ = + ככ6\ 030 לכב סותומטלס רפס
 ןויטרפ לכקמ ספעמפמ ורזרפ סיפככו סימפו פכקמס לפס לככו * סימוודב כב לכ וסוס פלד סככרמ
 סכקויופדנו ינפכ5כ וסוינע ירסנדלפופ "קל ןויטרפ ןומוקסןומוס תל דכו סרוק לכ קל ומ פתל ןפוקפ
 (כלמ6ל תולנד ןלככב יחב וסויפוג לכב ערכמל וסוידסב סוככ ווסעמ קופככ ןסייל כקל לרסימ סיסכ
 ערוכיוסומל ומויפדק "סב ינס 557 ןלט סבק רמו וספד רכלו רכ6 לכב ודסודדסו ןסוסד ןטס וסוילע
 סיפוק ןופמ ןונכקת 55 ומכס ןקופר וליד סלכוסב סיתולכ לועוי 55 םפוגק סעוקכ דולימ ףקווו ךורכב
 עולורפ ססיפככו ססימפו ןוכללעו ןיפמ6 דודיל (רכעו וכלב ילנמד ןלמ לכד וכיופסל) וכויפלב לט
 ךלכוטס | רתוו פל סמיעס לודבו םכ לכל וומופע ןיספכק %תופכד ןימפב ידמול70י 9ליעל ספ
 סופ סנקע דח5 בורכ ןופדנב ימל6 ןופמלב דודו לכס ססיפככו סקימפ) 5תופכב לולו וכ75 יכבלל
 ןירת ןוככחפמ קוסטס תרבסעב ןסו% מ סמוע) ףפולככ 56 רוס דכלכ5 = "סוע סנקמ דס בורכו
 ןעבכ6 ורטק ןוכופל .סיפלקב תפל 55 פקס קוסנולס תולוכקע 6תימדקב תוכסס קרכסעכ קמפ

 *ספוקל 55 ספל תוככופ סוכל דקל ןכסמס סוסו ןמסכ 6
 תיב 05 0%רטכ וסוסו6סו ןככטע פס ןו'פ סוכל שכולל לכוכל לס ואתילת אנוקת
 סיתע וטס סותע סט ןווק ןוכיטל סיפטטקל 6ןכ1מ!6 50 * בוכס סל .

 סיפכקמ וטכ וסויכבכ ביסס וסוס סכובס ופו קיפכ רוכלד סכמוכ סרוק רפסל תוטסל ןומולו * תוללעמ
 67 ףכוונכ * סולוד 655 סופל 6רסל 6רובל 9) 5לק עוקסס 05 וכב6 וקוס כמלל סכמובו סקול
 "טור סעס לכו לסס תומפטע ס6 ויש קיקסל לשובו תוטס ם5 תויק סכקל סיעןפש קיפכ ל רובל לכ
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 סחנפ

 יסצככ ןנוחב רוכלכ ן'קפמ ווסל סירופלס תו ןינ6ש ןוסר ןויסל ןולק *  סודיפלס 0 קוליקס 6
 = *ןפ (1ע65 סכק ןופ יכט) = "ןוומל ןומקוילכ ןומו6 קפל תופס ןומיס ןיל6) שכ5ש סלק ונס מיט
 :ןומוס לועו *57 ספרטק רדסכ ןומעוי |(כרב סב סתופככ תוזס ןומופל דועו | * ס) תוכ 05 סלל
 \ (פולן6ד 67 ספרמר לכוס !סו6ל לרחב ןופעוו סרבס 9תקעמסר (הנל סיב רעפסל סכלסל תופסל

 =  עלסס ל סתרכל) סוכ רומתסד לם 671 *  עלס ץכיפי םיטפכו ו ספכ ש5כ וכבד סכ 050 רזתל סלע
 .יסלעס תטתו ןוסכ רטקפ) ןקיתט 6תילו(ד (ימ ןופ קופכ סעמל סכ ןיללקטמד ןופ6 ויעיע ןקמו
 "יספק סדונ עב ססויק תש וררעוו ןוסכ למפ5ל סוע ןגכ קיפכ סעספ סכ ןיפדתשע 557 ןושו * סרועכנ

 .סכנסןוכלכ = *סימכלכו ירטוסו לק 67 רעוסב "יפיק
 יקופ ןוסכל סטפנו וומפע ספרעעו סנעמלו ןיכקמ ספרממ ס9סעמו סלעוכר אנוקת

 םנקווד וסוס סיליד 6כככ וש ןורטטע לוס) סנכ ןרופסכו ןפכ לנככ תויפס
 יספרעכ כוסו 61 ןיססו סיכ ולס ןורטטע פלה (בבכ 16 ןסול ןורטטמ (ליעפר [בנכ קול קירבל
 ןוקכ כוקל ןושקק ןויקל ןילנכו ןסילנק) ןיקלקע וסנכ ץקיוטל ןופנלל סרפו 3גַ ססילנלו קוכש
 ןט ןס תוכ6ס ןוסכ רוזת6ד ןנוח תלת לילכ ל5רסי * ל6רמו ןסופל סיס נע סרטי לגל ססיל
 ץילס יכסל ירסל ףכטסמ כוסו -6וככ קילסד ל5יכיכל 6כטסמ (ומל 6וטביב סוכב5 סורל "סכככפס
 סורדל ןכו וכט ברעפל) ןפק ככ ווס םכוטע 03ק ןועעמ 56רשי ןוס דכו ןורטממ וסופו ןכסופב
 *ףתכסב קרפפ וטסרטל ןיטסר) סונמד 51025 ןוטסרק ןי36 תלסס יכסלעל סכק לע "ופנו
 ץומוס מוס ןולפבל ס6רע ו6סד פלכוסכ ןומ ולי:ק " ףתבויתב ןנכסתו יליד סולת דכעפל ןיטסר
 ו6סב ול ו יעלו ןכיילסב ןיעופכ ןומופ סכלטד 6רוכדב %תורו(ב ןובסנ ןיבק ןומוש ןכיילסכ סילכמ
 לכו ספט ןורתכ ס6ט ל(ורכבו = = "67 ףסיטב 6ע1ע ם6ט ל סכו'ט 55 ןולנמ לכ יכס לכוס
 סכ ןיכט) סכגל ןוככ ומול ןטק (פכוכמד פדוקפ לככו 6תולנכ סכלסכ 5%רפומ (רוכל קופב
 ןוכטתו 65 6וסס יכנפ ןוכל ןומי6 סכק ןטתל 6יכולד 6)ק ןועטסה רקס לככ) ןוסיכסמ פוסיפסכ
 ןיכטו ככ 55 יכד5ןטת ילד סרוכלכו ןפת .תימ דודו סשל 6לק לכבד ןיסוכ6מד %קיסינטכ סב
 ומ| = סלסו ךכד וסופ ןעת ךולוד רת(מ דודי וכבד סורשו וכ סרסי לנכ ססילגכו 67 ןובכ) * ןטת
 < לנמל ןפמד ןותוסתמ יר6ע ורט6 סכסו לגל ססילגל לועו ." סכשו ךכל וסיפ 1 דוד+ ןפת 5
 סוטקופ 67 ןינבו וטיירסב סיפל וסמל לגע לגל ףככ "  קרטסוכמלעכ סיתולנכ יולגכ (סקתל יעכ
 ןיומופכ ןומו6ל ןופפ סכס רפ(ו לגע ל גר ףככ ססיל גר ףכו רפ"סס יכנס 6 ןוובל ךולנ 55פקשס ןככמ

 * 67 ס6רטב 5%ע85 ףפכוס יערת ןול וחפפס וכיותווכ ופנה ןנוכ5 יכס וסייקומככ
 6טי) 67 .סיקכ ליעוול (6ע ס5ק כעס :םעע סוול כס ם6 ססכטכ תיכסלכיפפ אנוקת

 סכוונכ 67 ?3כיסב \ןמעיפ 757 *עסכ 6תתליוכיענ דודו ססל ליעל סימל סיולכב
 קורו סעיויסו סוופרכו דןלו פסו וסו6ד (עמיבס לכקל (תכל ססל סזרוו 5ליעל ןסוכ בגו ןוכלפטל
 מו5 סכועו סב רעפסד רכורן6ד סוופכ לדו 'לפ פורט ךולק םועט םוטעב סווטעב רודי סירס ליב
 :טנסעו ספוד םופטו סונטה סויזעו (תולנב רוכד סקורוסכרובד *ןותולכ ןומופל .ןופכרקל (פיר
 סכקד ןפת 6יולט כ ס תכוכסו טנק סינעו 6קורוס ןעת תילל סעועשי סור! סלול ךולסו ניל

 ויל סרמב קכק עדוקש ויט לרעב דודו סילוד סו6כ סיעבוכס רו רוקו תורופד סותמוכס ןכ] סוושלכ
 לפ(לכ רוקכסנ כפקע סכיכ ןס'6ל סכשסעכ קלע לרשי סי ןכ סמיכ ובלט ס: םפעכ סותמוכס ליפס

 א ןכו כלכ רוסלס כלכ ס:םקע %ד ןיבכו בלכ ססוכו ססיבכ 9% עדופתשק 0 סעכס
 עועס |



 לר סזונפ

 ןכרקכ וסל 61931 סולו7 סלוע סופול ןכלק יִמוס דודו (קמיכט פיפ סול סמטומכ ןכו עופסב

 ט לולו לכ טסכ ורבד סכ סל רוכדב וכקו פתולנב סוכנל תכירקפלו סוכבל קסולמ קסומ סורכו
 סופוד טד סופוד ספומ וכי ולוד סעומש * וליל ס6רע וסוס 6עכוכמד +מווגכ ולוד רובד 0פכיכט
 (קופכב ס לוד פפיקו 6תולנכ סולוד סעוככ ?פוגכ סולד סוממ תיוטע ןידיכ וסופיכס 4 * סירב
 55095 סופס תל פסכ1ולגרל ןולפסקלו סיכגל קערכו רקס לכב סוטע +טויקד סילוע וסילל סרימע
 %5ב ספונמ ייפיל "טיב סחפסכ 0ל) סיכפ קסכ סכ תוסו סיבגל סומע יסול 5סכב לע סיטחכ סימע
 ןיתיטנעב כסרכו סלעב תרטע לוט סל סעפסרומפ 97 ןוגבו בכ ררעד סמוס סיבפ קסב סל תל טובע
 כרע וכס ס5קע ןיפסל תסכ 6ל) סומע ספ תו תיפול סוד סספס *תיכורטמ וסופ (תמיבסד ססיבש
 תחגשמ תנסא | תודפ 'ט יככע ןמיס ולנטסד קלע ססכבלו 0 לרבעל3 דיתע סכקו ב
 קקנ סיכוד סכולס סופו ןיעלע ומ קילככ סילוד לופו סכקל םועפ סיס סכוכס ןכו 'ןככרד יכועע
 רבעמל סונבל תטוסר  'תסנוו סכר סססורבדל סלכ סכט סוס יסיו * סותוער לכעעל ךלקו ו
 סלק ומע (ד ןונכו סליד ודפכ ןכלכ ןיפס6 קסב יכב סורע וככ סססקוודכ ןומופ כס 6סככ) סותועל

 'בימול 0כדסמ ליס יטכס \עכב וססוט תטס יטמס סידלל לכי ליס יטכס סעס לכע סומק תלו סטלל
 קעיעסןמתד פניד 0רטסמ סולפ6 ישכי = = "ועל קד 06 ןמימיפ ףתימוסק סויסר ןעתד סלל
 * פמטוקב לוריל ססימ מיכל סרטסע תמ6 יסכס "וכלבי ךעעס יתעטס יכדפ סליככ קוקכסל7
 רוס סימ5 ןומיס ןוימ לת ,ןסכפב רבספלד ןוססכס 0767 :סעיבר סכמס רובדד סרטסמ ענב יפכוס
 "רטסמ וולט ירסו 655 57 6רטסמ סיפפל ילס ססיפע פסו רוכלב 076 טםיכ סעיעס סויסרכ לסכ
 * קוקטעוכפו 5 סיסמס ולס > +תורוסד 1973 סיככטב לפרסו וליבעתמסד סכס קוס 'ל 7 פלד
 תרטע ליס קס ןונכ ליס טמפ ןוסב והמל יתכיכמו סכקל וסב ןמילד ןועדומתס תודט ןומיסב שש
 ורכלו 6לו\ סלוע ןשעו כ לטרסי ומכל רקס יטכפ 5לןקמסופסל סיר956כ% * לסמל ירפמ קנעב
 <סוכ סחפטד מכ כר ברעכ 65 וקלקכ סטפ םכרככ עכב יסבוס * יטכק וסל ססיפכ כמו 5פו כוכ
 וכקו סול רוממתד ליפדד "פע עבטטב ליפדו * ומסלרפע טפו דסס סומק ערס לכז ףינמכ ומ
 סל רקצה פוס סכדמס 53 ןותיסקמ יכ*ע סועקופ ד ןובכו 6מלעד ןוממ לכמ ןיעכס 937 עכב ורפא
 .סמ נול יסוד סיעמוכמ יטופל ןנטכ עדומתסל יפמב לופס ורתסב סיתפ וסו6 סכד ןינכ ססעמס
 ללעד ןימוס לכ לע 6תרבב יס כוכב וסיפ פליט יסופו דיספ וסיס סומע ועמיכס ונע וסולד כוונכ
 :סעכלפ וסיסו ךפפ וסיפ * תקלכ וסופו קידכ סוס * סלובכ סופו סוככ סוס * סכןעסוסוסו קמל וסיס
 ןינכו = תרפפק פרטע סליל רטע וסופו רפכ וסופ'סופיד סכומת וסופו ןוכע וסוס וקוכס סוסו סוס
 (תכוכסו ורככ וסופר סבל 6:קוידכ שכדעס תוכל םככיל ולככ וכוקךולש יפלכ ככר סו 7
 סיתופיבס וסל +עדומתסלל ובד ףוססמ רבלע יסול תסימתסס סלורבכ וסיסו וגלמ וכי וטיס וככ

 סוקמוכסב 9% ורקתס 55 ויבלמ סיפס דודו וסיסד ןובכו ובפנק ץוסעו תובטל 5)כ ןמק 6קסורפל תילו |
 ספועכ לכ5 לכ יכל רקכו דודיב ומס כתכמ וסעב קמ ומ6 קתכמומֶסב 05 ןמככ וכמפ 57 נכד |

 637 ןלע .קלטק וכ"לטפ ס: ק יכמ 6ד ןיבכו לרוטס לכמ יטחב ווסעב לודוב לרקכו דודוב בתככ כ
 סע סיקת ס עת סכק רמל 57 ןיבכ' ןיכוכיסוןיפטימפ ןורבס לכב 57 99כיסב לועוו 55 ורכב וכוק טק
 ןככר ורמ6 .סטבס סויכ ןכעב סוסו סל ,קטקס סלכעב ס"יעיבס אנגקת /' ךילפס זו
 סמעפב סכוד ?ביוע ר סיסטכ סיטכס ורמלו סככרטס ססעמ ןס ןס תטקס סללקכ לע סללו מ
 וטנעוקכ ןורטס יכסלע סוככקתמ ויס) תוספילס סבכסו סימטס ןט פל ס7לי) רועקס ןל לבו סַבְכַרַט

 שק ילפ| כ
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 6קככרמ יסופד תשק וסל קילגב 60 יכל6ב דודו סמל :ככלפו ?רוטקו סדוסו קופל ןינכ ספכו ןפק
 = ןיגכ סוססכ תוטסלכ סטעעב ןופכוד וס סועקוטו קיטלרכ ססעפ ןסיס (לועלד ורסולר(ו (תשילס
 < לכ 6שטל סלכ (מועול ןתס (שקסב 75 סכימומ דודי ןיפ יפכב סנעמממ ודוכפ ןימוס (:5ילד (ופסעל
 <. מונכ ימוע לככ .תוסכסיתו תוכוטב ףתתל ןופ (בעת+5 !רשי ןוכירב 5סינכ ומוע סמכב ספוסכ סכ ץיתל
 - סול (ושק יוסע) קיד לוטקב 6מתקב * סלכל סולק בסועל שלפי ןוכירכ ספוחפ ןייכס (ק \ס תומככ
 . ומול ןופולק ב לכקמ .עומכד .וכורכ תלו ךולע שוכח ךכ(פ טס כ(פיסיש ןילפפכ ןופ (רטע3ו
 :םקל פוככב עכס וכולל ןפכלב עבסכ ןומ פכלכל ךירכ) וטלסי ךל ססולק סעימל ודק שולק םודק
 סול יפככל 6נקוילכ ספוסכ סלכו סוכחסל יקסו סימפל סיתס רעבו סירמלפ קחו סימפל סיס לחסכ
 סוככספ ןויפקו וכטק סעכו 5דכ 67 לומכ ומסר 6סכנ ןיד (סכ ןול כת ןכפי תלכתו וב קווס וומימכ
 .ץימוכטפו + כלמ ישוכל ךימוערו ןוגוד סמקוילכסיכ נפ ןוכסס תילינס ןוופמ ןוכזקו ןומכלו \סנכמ סעככ
 ותפס ןכ ושכל ןכ סכ ןכ וטסכ כלל דורי ןסעס ןילפל 6רטסכ בסן ודבכ 7 ןכ5 ולנכ ל ומול
 סלרטכ וסוסד סתופגל ןסככב יפכ סותלככ ןפת יוסמל סילכוסב 6לע03 יעב לכ 03כב סיעס סיפל
 עמסמל ןווק ךורכ 05ו'טרלב סימס ןומופ <סד סימע דופופ םרודס ' דופוכ סככרטכ ןוסרוד ןו5 טקה
 לכ תוליב ב וכסו תמו ברקס רוסו 6ןוריפסכו * עמש 05 סלוקו תיעכ ס תפס קר 655 סותולכב 5
 בנעל ךירב סל וכבפ רוכד קותסוו כולל םוכדד למ סירכמ יכבל סוקולכ עויקסי (לד י"םסכ ימנע רח
 כעס ו:טקמ סו וכס וכרפתב וליק עוטטמס לכ ןככר סועקוש 67 ץונכ) סורכס עוסו 6לד ו6ספכ רובד
 :םוכקכ רת6 \5כ *סלכו ןקח ימומומב פת יככקתפ ןוסל סיסד ןיפבעכ ןללממ (ליעב 606 ןגו:ק כבכו
 רתנפ יתעו6 * סקעס :ןעופ ומר ןיקפס ןימטו ל ןופדב דפ ןומוסל סס פככ לק על בעפסו ןעפד עטס
 וילת) 0 סכר .ס עפכ דוכלכו לסס ןוס)7 ןויעט דיקוינ וופסטע 9עקיס ליטמל
 יס קס קןוסי"ל ו "וס 15 ןומולל ל יטע לכו וכל ןורטס דב (יכעקפ למ יכסו 6 סימעת ןט דס
 -סכלו 6וססכ כ ןיקלמד דודי וכמו ומ ןוסכ פישל 0תומבד ןלכרב יפכ דודו יס רטס לכל ' רכס
 :.סקיפככ סכיפלת סלמעב ביפכ סט וטסש0ל ןויפד דיפ ימכודלפו ןימלע ופב וסדלב דודו 9רבסתמ
 :וסד עעטסי *ל סלוקו קויחסופסכ ןומו%ד קתועב סותפס קל וסיס יפסו קעס פוסס דע ןיצלוטקסל 7
 :בופבע ןוכפ ומובפססב ןפ ספל יפספב 6תולכ ומוקת דבכנ * קוט ןוסופ ןללמע 6ש5 ןןיק * 5טשק
 :5םפב ןלולכו 'ויכ [ונושל ןפכרב ורס ימוזקב סתולכ ללב ןויתש כ .ןומופר לודו ומ וסככב ומיסת ןוקילכ
 +בוגכ ססכלקע ףתולכ'לתולב נגטעםפ ?כבר קטד סתונעכעסד סר ומעכ ןפילכד כ ןיכסמ ןר מייסוכמב
 .ןיקלס פככה (סוונכ * וול רכלע ליסט 6 עעשיו סיכורככ וכס סיפכב ליק תל עמס+ו ןנסכ רצ
 :ךיקנס ןכסלו טסט סוכר וכוסד ססנינכו ןיקפסו ןיקפס ןוכ65 סתולנב יכס " ןוולעו ןיסככ סיכ (קסכנ
 :סמעעב סכילע' סתפ לכ וכסו'קירופד ןודוקפ לכ וןיערפס 6ל רוזיפבו 'כ ןיקפכנ ןירת ןיקפס ןוקסכו
 .בומכ סוס סילוק 'כדו רובל לכב ןוקחמו ןיקלס ןוכללע סיכל סם קוס סילקנ יסיס סוס סועופ סככרע
 : 90 101 60 לוו וסוסל 5תיענמסד סדועע ןכופס וכ פולכר לתסיכפל בובכ ןסופ ןוכטטמ ךללמ סופע
 :ףסומד וס .קלעס קלעל סבכרמו ככר סיפמוכסו סכק)  רכפק ןריפס ומ 5ליפכ (מיכסל וגלע
 .ץכשוסו ופתוטו יונס סכ תילו +ָסוכלו פיגו תטססב רכס סירוסמ * 0לכב רוסמו 5לכל כמ םמנ 5
 ככה ןומול ןוסתפו | 5לע ןינכד לכ ןועכ סויוסקפד ןעמד) סלכעה ףפככרע לכ ןוימדו סכועפו
 נקעוד סעולק סולכס סעיקפ ן"ש = תשק | "בוכלל ןפע תוכל סינעו סוכנל 0תככרפו
 .ורקת6 סרוכגל 5כטסמו קוריו קעוסו רוזס סיכ ןייוקתל ץיכווב סספשנ ןכ ךלט תעורפ) סיכ רעתפל

 , תפס

 -- ריי וי יאר קיי ו"

 . ל
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 = וסל ספט סויכ יומתל לכ סנס סווכ ןכעב סוסו לס6 תפס ספכעכ כיעיל ירטסמ) לכוכב תשס
 י5ס) לולכוטפרו 6כיד יןקל 6טעסו 60טפ ןיב בכועמ * (מיל וסל 0רטע 09ב יוסת5 לכו *יעסכ

 ןסכ6 יפכע תלת ליל ןסעס תנת רודי ןמול56 דודי ןומיסל ןקכ6יפכע פלק ילס מ ₪ וסופ
 * בע ודט ןכסוקכ קינס וכסד ןוכטטמ לסל סיבלוילט ןפ יל ןכסוסכ ווקס רז

 ןופמס רב םתכ * סכמס םסרד 0תונעמ ןונמ ן36מ רמ 5: 6ק) סל | רמא

 "ודו רעכ ימוב וסוו *רעכ וסיס וסיו כיתכר רתס נכב * סווסוסונ רוסו |
 %ג סומק כיד סוכ תוסד %מוו סכטס סר וסיפ 67) רעכ סיכ תוסד וי סוס יס
 וטו רקס לככו = * סנס סכמס שרל מע סכוס 50 עמל רכעיו סויס וסיו "מקלע
 ןורת סכמז 3ככו סוס סכטס מר סו סול36ס וכ /0כו) סניס יסי) סכטס לר 67 סוס
 690%ד דח 53וןימוו ןירת ימסרו סיד לינכ קחכי יוסכד ןוגכ 6מעטי6מ ןוכוס ןומש
 וככ ולביו = סוס יסינ סויסיסינ ןיכמז ןירת ביתכ 6ד לעו מגע בורחו י6דוקו קכתשו
 ןיעכס ןומוסו סוכבל ןוכירק 6כפמה ווככ :פדו סידל6ס יב %כרבר 73 ןולס יסודפ0ס
 וכו * ונע בנותסנ = סמלע לע (כוד ןוכתס ןוכוסו כ)מ) סרורת ןרקסד ןכממ
 6וס ןסמ סוכ 6)כד ס6מדק (כוד " ףכוד לעימווק ןונקד (תעסכ 036 ומווק וו לע
 )ד סנס ןסמ וכס 69  "יסודכעלו סתורו6נ ריקוו דו סכקד על ריקו )ד
 ןפמ סורקו םוומ נד 6וס ןפמ 6ערסכ ללחתי לד םודק טד 6רקו לע טווח
 < סוניד כקו לוסס תוכרנ סג * סכותכ ןטמס סנ 6כי) * 07 6 ריי יוט 607 וס
 ןי6מדק ןידופע וביגפ 6 סכס "67 פקד רקומ ועכ םוופ וסו67'וו לע בנותסנ וכס 6
 סוס 36רפו יליפסמ רמ6 דחו * סוס סלועס תנקס ודיספמ כוו6 רח רח 0מלעד

 ןכוכת וסדנ 26 *10ו50) סכוממס בר סוחכמ6 לק וי 607 6מלע לע סרפכל יקל0) <
 סוס סנועכ ץינתומ ויתובוס 5 ןוטעממס לכ קידכ רמס ול כוטו עפר ומ ערו ודב
 ורכס 1) ןונתמכ וותויכז ץיטפממו וותומווע ןיכרמס כו = -ופערו קודכ ןכ לעו ינכוח
 6תעטב לכ6 ( ןיקיטע5ס ) ןיקותע 6מלע ירסמד ווכוד לס+ 13 כנטו עטרו סוס סיועכ
 יקלד סוישסל * וסלכ) יפסנ ןוסנוד 6עורדכ וז36 סמנעד ןוכופ 6רפכנ סכק ועבד
 רחתלר ספכ | * 'וגו וניעספמ ללופמ סוס) ביתכד סעכ ןופייס לכל סכזיסכ סעוררל
 ןוכי6 סמכ ללעג סכוד ןרומל ןיסרדתה ןועכפ ןומייק סנמס 060 30 6עוו (וססכ
 .סכופל ןו36מסמ ןונסנ .וכוכ ןימימוומ ןילוש 6נועמ יעויקד ןירוגיטק ןופורפ ירסמ
 ונכומ 6סרפ) םכ רכ) ךירטנס 6ד לעו רמו דס לכד ןיבופ סמלער ןיבופ 6רכד9פ
 6ריכ 036 סוכוד רסמתס 63 ינסטס םרפמל ןפמד ןונכ וסוסד סעכ דחודח !כ

 ןוכוס 'סבפל ןונ ךירטכ6 6ד!עו >וכממ ןולודכ סבור יכ לכו יודוק)כ ס5ק סכלמד =
 תספכ סתסו רתכל"'וגו ךעידו6 ות6טס רסָר טרפכ דובער לכו ספיוסו (פווס לכד
 וכ6יטס כיתכ %5רסוכ "וגו סזס סעס סמ 605 כותכד סזעמ ןנכל "ס!סותסטמ ןוע
 ו *6ד 6רק כותכ 60 "05 רוכככ ב6 דיפוכ וס מותו *"/ תש וככוע וכ
 וסעוו קכו * רבו | 56-סטמ כשונ כותכ 60 63 ןוס)וד 6 לכ רוכככ 60 6עות
 60ו סומרג) כירק כ רכד ןיגכ סוכמ ןולידכ סכיד וכ סיכופ טרפמד ןסע טמגו סס
 סידקו םכרכל ףמומ בוק סונע 653153 6נרטקמל קיכמ 09 תו סיעופ לע ןרתס
 קקממ 3  ךס ַנ 4%



 סחנפ

 כזועו סרומו רסס סו) לוקמ סכק ןודכ " רמומ) 6רפ53 6תכוק ביסו 6)ו 6מי
 ן36ע לרשו מגע לכ ןדומ3 כ (ויםרוככ סכיד יב ןונחתמ סרד ועניב *סחורו
 טרסו ומע טפסמו ןכת ( פוגור סופימד יטק 6 ) ומר םופיפד סומק סנודכ (תומדקב
 ןינכ ןומוו ןירת 656 סרד ןומנו ורת וסס 030 סוס ו6מ ומווכ סוו *ומווב סוו רכד
 ורוד סחתת (כוד ופק וסוסד ס6נע סכוד סדסכ ןרכסתמר (כוד יב ירת ןומופד
 60 תוללוו סככיד סזר וסנככ יכס וערו 63 ד לעו * ותכתסמ וסייוורתו סיפר
 6כוד וסוסד ןיריכת תלת \ ספיקת (כיר וסו6ד (תומ)ו "וכורטכס וסויוורתר ועדו
 "טוסק פר ןיקפכ 0ככו וסייוורת ןידכעו יעדי 05 ןוכופ ףיפר חכב יסוכב * 6יפר
 םלסכי(ק ירפוט טדחכ ועקת "וכיגס סוינססככרפומ םדחכ ועקת רמסו חתפ
 , פנו דחפ 6ד 'ס סכ סלע מנעה םכ ססככ | שדחורק6ד (ופר (כוד יכ 6ד
 " ימכתסד (סוד = 'קחנו דפ (ופק סוד 6ד ססככ ות | \ספנע 6כלמ: םכ וסוסד
 6יטק קכוד 6ד טפסמו * שופר סכיד סד קקיכ + 6וומגתסכ סכוד וסו6 ופנד רידת
 רסס = 6רח 6זרכ יסייוורתו.ןומע ןירת ךכ ןינכ "סלפכ ןוכיפוסוינורתו ותסרכ
 ( ןונכ 66 ) ןוגכ סעורת יעדוו = "סעורת יעיוס כיתכ 05  רנוסעורת יעדו\סעס
 סקכ סעורתד סזר * סעורת יעדי ןוכו6 ףפודק 6ערסד סריוסכ ןורוידד ןומוכס
 ןוסור6מד ןו(לוע ןוזר ןיעריר 3סרפיכ 6פע ןסמ = *נורכ טכמכ סעורת ביתכד
 בופב .ךסומל ןוכרקתי סעורתד (זר ועדיד ןוכו6 לכו סוכ רטקתס)) סו לעומל
 * סל עדכמ) ךירטנס דעו סיוקודכ) סבק זוכגד ספמדק רוק 6ד) סכקד וימפ
 (פוסיכ תרוכעד רתכ * דככסלע תרתויס תסו ביתכו.דככסןתרתיס .ב'תב=

 לככס ןמ סספכו 02167 סוכומז תס6 = -דככס ןמ תרתוו סינע קיתסס
 תרתויס ד ןינכו יכוכז דכעמל סרוכדל תקקכףו וסוונע סכטבסלו 6מלע יבכ ספטס)
 * סכוז סט םכמ סלע תקלתס6 6פוסימ תרכעד רתככ רככס לע תרתי רכס ןט
 סרוכד לע יסי6 6טלטר * סיכדמ תס0 סרמד םעככ רככ וסיסד סועכ נע תרכגתס
 ןח :דככס ןמ תרתוי - סעכו סוכרמ תסס רבכסלע (טלפ סכוו סט חכמ סיד
 וכגל 0קלס יסי6 רתכל + לכ סע ןיפוסיכ דכעמלו סמלע לכל 66203 0ופכ דככס
 רככס ןמ תרתוודועו רבכס לע וסיס ןודכו ןיפכסד סתוועב סכוו ס0 סמ 6רוכד
 סנעכל ןורווט תכוסו 6לכ סע 6260 תקפכד רתכ * 0705 סרטסמ ת0ירקתס
 6כרח יסיסו סרמ תקפכ ס)וד תרתווו = ' דככ ונמ דככס ןפ תרתוו וסו6 יססו
 - סכעלכ סר סתורק ו טס סכ וגכ 6לטקי ןרורט ןופט סכמ וקפכד תומס ךסנומד
 םכסמל 6ולעב 6טטסמ סמו 6וססו ןוילק סיכ 6תועו ןוערמ לכו רככב ףונת וסיסו
 :תימורטמד ןירכ6 ןומיסד וקסעכ ןוכוס לרסי ןוסיסד ןורכ6 לכ ןודכו ימנע יכוס לכ
 6רעתס) רפוט ינטכו וקסעב 50רםי לכ ןידכו פמודק 6תכוכס םדס תושב וו רכ

 * סעורתו סורכטו סעוקת סוְסָס סיכ

 אנטיהמ איער
 ןוכורכ 56רסיפ ומדד וקלעב ונוס סכלד ןיקרעו סורכסד רקב וסדו ףספיסמ סוער רמא

 6ככספ ןיפכו סב ספוכ ופככד רקב *ספורד סטק 6ד) רפוס וסופל .סנקב לעת
 שובו 7

- 



 בלר סחנפ

 קילס .ןוסכ וסמל (סוב פוס ףפינד ןוקרע לכ לעו 6357 ןוקרע לע .תלכנפ6ל סרעל ףונוק
 ס:ק סיתש) סלוכ6 סוכל ןוד [טנעל סעוד טסו סנעקא וכסל וכלל 6מלע רפוס ןסולל סנקב
 ך 6 * לוגד ספוכ6 יובככ טסו ןפ ו טסל רתכפו סותס) סלוכ5 סיכ ולד יתפד 6פ%על סעוד
 ןוסלל סוד ןויטס כר כרעב וכרעת6ד ןוקלל (תוטסוטקלוסעס וטס 67 סירג ןלעו *רכעתסנ
 סכמת (לכ ןילכ6ד ןויטס ספועב ןוככ ס כווכ6 עקמפו סויזע -)טל םממו לוגל סות ספיכ6
 ןיכופ = +וטסל ןומ טעפק5 סעכ סרק! לו קרכו סרט ססי:פ ןיכ ומלוע רסכס וסכ ביתכ סע
 סזסכ ןיקרעו ןירכ+ לכ לע רכז סועפו קליכ6לע ןטס טפפפלל סרג 5715 וסי(נ ףיפכ סיפוכל
 וסו6) * סנקל 6סוונכ וסו6ו סיתסו סלוכ6 סוכ פולק 'סי פד לסרפח ןטמס ןכסופכ ספעק 5%
 סעכס ס:ק לסס סעכמ) סכוו סילסכ סנק ספוכס ןועומתמ וכלמ סועקו6 סיכיגכו סכוכ ןט סו ןכ'ל
 6רעפ6ל ךוככ ל נכו  סנוכ'ס סמכמ ו ןומו(ד וסיווורקע תוספ וסיסל קנק קילל * סמוב סנק

 ןכסוסכ יעסרד ןפוכע'גו סו:ע יסכתטעל סופ6 ךרס ךור6 ספוע יתפד .593ע סנק וסי6לרפוסכ
 סעורק קסנוד 5רטסע סורכס סקלכ67 6לטפע סע וסו6 ס55ע 6עיפ) סופל 3 ו ךכס ל ל
 יכבל ןיספסמ וסלכו סצורת'ר סוככס ם קעיקת ק ומויסד וספכד רטק סת תמיכס כקעיל 0רטסע
 ,קמוכס סרפסמ קול וכס 615 ספס ןמ 555 רבל <קפכב ליכו 5לק ופל ופלסו ךל קטודק דס %תמוכש
 ץלק זק קרזק ןיממיס ןוכו(] ספ לכ קלפת קסיכסו ףל תיבסל כנו לוליק סיב טקס סכקל סכק ןע

 (כוד סורכשו ימפרכ סיס כיד סעיקתו סעורת 'סיכ סרעת(לרפופס | ןילטנ
 = *(לועל ןורעתו וכס ןידכו ( ימסכב 6ופכ (מילו%ס ) ומסר סלכ (ופק

 ל אנמיהמ איער |
 ןגכ (תומדקכלכ טסו רלספ*ו 6רוספ5 כת סימפל וטס סוסל סע (כמוסע ליער ףמא

 סמ ע ןותכוד ןומע רפסכ סיקסו סליכ(ב ןוסומיס קיל ל5כש ":קעי לוק לוקסל
 תפב יכ:נקפד ךוכ% סלועותסד (ט\ע סוססד לוקכ ןוסיליס 695 ' סוקס) סליכזכ ןוסוליקל ןול
 סלוע ליכעתס ילו + וסבו קורפוס סרזעמ ןוחופ ןיל ןככל ורמל קיפכ סימע רפופ לוקל ןיגכו לוז

 * סורו6ד סוסו סליכפ סבל סריעו ₪ וסופד ןוד 60לע 6רכ ס תלכו ותלד שנעו וסופד ך6
 69טכל לוכו ןפט ןומיד ופב ולס סט ןומוסד ותל ןורתב סרונ רוגתפד רעב לרס6 9ןכ ליע) |
 תומעל רספ פעוט לכנרדמ לכ ביקכ סמו = = 73611 ספנע 695 60 תלו ןסוינוקתד סרו |

 תורפיט סרפעב "ו וסופד לק 6רעת(5 ךורכ 97 ץונכו וסרפי סשיפו ומעוקי סו ס סולל זפכ
 ןוצעמ כ ;ו36 ןולמ ועמק לימ * סרזעמ+ ןע'ס) ןטיס לכ קס סעוטככ ןוקלל רקענ+ ןמוסל
 סיעכמס ןככ סולובכ לס ןככ ורקתסל 6וססע ןוט עטסמל ססוכוה 6735 ךורב ורעפ לוירבס לכ
 וקו עווכ ועמתסס 637 ןופ6 ןיןכ יודו לע בתכויועופ לע רבדפ סוקמוכסו סכקד ערסס יכ55מד ןכר
 כ 607 וכ (טכפל ספעדק 6רוכמד ןווכל ילגלמ סילפס 6סודק סכונוב 30 * ןעכ דעו סכוק ןתממ
 ןיםוריפו ךטופמ ןיפ5ןילמ עעסמ) ןוסמוומ ןסלכ (תתלד ן(קנותמוכסע) לועלל ן6תכיקמ ּרָסמ
 + ךנוד (תעוס לכו קמס ופ ועול יכקפ 56 = * 6תתו ליעל ןוסב רעפי (מקרופו 6וקפ 907 ךליל

 י סלעל 6רוכסכ לעסליש

 טוקכ דככ 6וססל סע לכו דב 67 99כ ססכת6 סורכסו סעוקתו | העורתב
 165 כ5 6וססו = ( ייל 6פ ) 6כויו) סכלמ וסו(ד כ) יכב) בורק6

 6תו חכ כו ורירב לכ טוקכ 636 סושער ןודכועד וריכעב סיתכו(ות ופיווופרוס
 0 ו |



 סחנפ

 ןומוכ .ןודכוע ןונו6ד .סכונכלו ןופוכטו ורוכע 6וסס לכו ןיכט ןודבוע לכו ןווכז לכו
 רֶסַס זעע ןימע רם ןוניפד סוליד ןיקרע לכו רועס םוסוסע סיב רמת ד דבכ) 6
 סת טיס בקעוו רתל סת תוכוע סתונוע יס םתוכופ לכ תסוונע רועטס ססכו
 ןוכו6לכנ תחפסו תערכו ןיחס ד ןיבבנ 5כלד ןיקפדו ןוקרע ןוכיסד סומעד ןובוחנ
 לכ תוסורכ לכות6 סכלמ סיכ ורסתס6ד ןוכונככ ןונסמ וקכתמס רככמ ןירכ6
 מכתמסד סמ לכ לוטכ דככ תוחכו סרירכווכוכז לכ ליטכ 0ב)ד ןווכ לוס וכסד ןירכ6
 תלוסכקו סיפרכ לעכ ןיכרקס ןיפייט רסס לכ קירזו 6פוכטו סכולכל ןמ רפתסלו
 עטר תוכב'וו תרסמ * תרפמיסו סיכ רקתסד לופט לטכ רככד תלוספד
 אנמיהמ איער :
 67 ןיגכו ליסככ קיחפ וסיסו קסומ לופט סילע ןככר הועקול 60ו כיס לש | רמא

 םעכ .כוט למל קלכקו = "ו5 תקססמ סעסספ יל ופ ו6 ןוניכקמל ןככר סופקו 5
 < .ןוד %מגעב סויקודכ סב סלק%5ל סעוכר סכקד סעובכ סרפ וכולד לככד םעכ כוט | 'קוחטפ
 6רתועכ 'תעס ןו3 קסוסל 5טנעולסד לכולכלב לוקטב ןימ קיקמר קוסט \ ןיסקכמב ןיסיב ןיערטכ
 סמיעבכס רוטט ןומיל בר ברעד ןיבכו קרטל םרללע ריקי ףיסת וקולו רפע לוקו וכול 5ןסטד םרס דועו
 וע ןככר סועקופד סעכועע ןועוסמ 5לרסול בר ברע סתולבכ ןיככעפ ריתי ןוטפ ןוימד ןומ)ס ןומול)
 = ןוטכ 56 ןוכיש ו65 ועעד ןוטוס לב5 = * סמעב רולטכ ל לרטיב ןיקכד ןומילד * סמעכס רו5ס כבעמ
 6טכ וסולד ללרפו סע סכקל פינרוק דבעעל סיתועב לד ונע ריעסכ ססכ) דועו " סור ונפדפ רסל
 סע וופלנ לע ןוכוק ימטמודבכי דככ ססמכ לסמ דבכ דובעקלד דע ןומ לרסמל ליכוד ןוכוס לע
 ספ דכ *סילע דככו לבכ לסט סוכב רוטל 5קנסליעכ סוס דכ לכטקכ סל5ע לרוטל קילס ליבע
 < 6קת) סוערג ליפסל) לופכ) סליטמ סינע רקית6 = סול רלתסלד טועכ יפ) לקבל ועבו ליעל
 6כס ףופ סולטכב5רלקמ5 557 "תוקמפ סימול ןירכס לכ ודובעתלסולע תפקתתלד 609 בכ
 "סכוו לככ 55 תב לכ ןמפט סכוו * סונוז קבו ערק רנו לבכס קרתויו בכ שקו ל לטל
 ססכו ןופוו קיתעמ ןונס ןולמ עמממב 5 6כקתמ סוס 6ד 5קרול םקפ ר 4 רטא

 6תירוסדולמ ןיפדי 03 ןומתוןור סתסוד מנע יוו סיובכור סט תכסר מפ
 ןוסיכומ לכ טיקנו 6טטסמד בעל םוכו בט ס3כ לוטכ לכד סוס יכס ודו תו ףקדכ
 וכנ) כורקמ יחסו יס לכו סיסרוכ סמייל ןינכ טוקל ןוסליד ןיוכוימכ וכס 30רפיל
 6פונט רסמו קרמפד סמכ נכד 6תוקכוורורכווכוכו 600 לוטכ 0 כלדיוסרוסו> בל
 6ד סנמ = *וינערועמס סמנו כותכ סיפרכ לעכ סנכ לוטכו דככ) רדסס כולכ))
 ומקמלו\יסס) סכוכוד וקנומ ססכז 6טכודד 6קתמכ סומופל ססכתיד ןוגכ סכרדס5
 לוד רמס רק י6ס * לגו וכוע ומר סנו יכל סכב 03 וי רמו חתכ סוס ףו6-ינועב ד
 סכטמו ודוד ינעב םכ רכ סוס סונכ עפמר מס סוסו רסכ ףוכ לע לו10 סוסד ףתעסב
 . תורסמד ךכמ רותו ידכע מסד ססנתת 0 דוד 36 עררפכ סול .תכידוסתווכ יל
 6כ6ד ותו = *סנתקו6 60 סיעדרפנ רוסוס ץרסו כותכד יר6מד רמי לפ יספוב
 ומר 6לווכל סכב 50 יו דוד רמס סתעס סוססכ *וכוכס 65כ סמוי סולל רוקו סבסול
 תנינכפ(ה סכק וכגו ןמזו ןמז לככו סמנול כב ככה סוס 6ד וכל סָכַג 0 "ו יניע
 ןוכמו >% ספ וקיפס ןוכקלופ ןיפיפ לכו ןיסופכ ₪ רט לכ ןיכ סיב סרטו תסככ

 מ



 לו סחנפ | כה

 'סנכ וסכ ינסתוו ןוכונ ןיכו ןופ קופיו 6פור ןיקנס דומו 6תכוסותב ןוחתפ ןימפ רסס
 60ו\ 6פור כ תו 6מוט6 כמוסד סכמז לכד יתיער יתוחסיל יקתפ בותכר לסרטו
 6% 67 000 ךסמכ ןל רלס 6 כקו "רמת 67 סמכ וסוומיכ 6רוודו ןוכוג ןיכש קול
 תלו וסווכיכ סכטוס דק לוטכו ךיסמו לק 0רטכ תלובתי ןוסד דע "ול למ 5
 16 ןועממ רו םסכפ רד םסרו6 כס דעונוסו ומק * ןופר 6 ךסכ ס050)ו ןלכמ ורב
 לע קנכמל רמ6ו םתפ | י סוירבק ר6טו סקכפ ר) סוורכמ רססו רולס רו סוס סוכ
 *סומקו6 6016תמכמ סמלע וככל ספל\ס5 753 סמ דקל דודל סתכמ תוהע ןמוש
 ןסיוקסד סכמיס דולל סתכמ ' סיכטוטכ סגוס סכ יתכד סלודגירדסכס ןיש קולע |םוש
 6ד סחכפ ררמ6ס *וסכ 6קנ0) כו: סר סו סירסכ סרסנ כסוול רדס דכ דוד) סול

- 
 6טודק (תעווסו כדסכ ןופלע ןיגרדו נע קכוכמ לכס סעייקד תודע ןסוס וסו6
 370 + כס ןופ סו שכס ןילס מוש ץמק * וסו 6קדכ ומוכסכ ןסוסיסוש ד תקכטתל
 ובתו לוימ) ומודקסד דע = * סולסכ ווק 'רו קקכו לו ןומיסע רפככ תכו סקכפ'ר סול
 ןטסרמ 6קד'טוכרסה סייככוכ ןינו6 ממו סוומ'ר יוכוע ףוקו רפכד לרוסככ וכקזמץ
 6וובכוכ ןו!6 סחככ 'ר רמ6 :סיוככוכ יט 3 סכ6ס ןוכמז סמכב ודו רמס :ןנוסז
 שעיקר יככוכ .ןוי6 לכ 6רכ סנק 6טד סוירכסד ונתנכוסכ ןעורו 6טוכרמדד
 6טמ דכו = סיכככל רפבמ סנומ ביתכד סל ןפכטמו ןדו6וסלכו 'ןיריעזו ןוכרכר
 וטוסוטו יטסר ןודכו סרקו טסכ .טלכל ביתכד 0מסכ סכק ןול רק סקכמל וסומקז
 כותכר סוס 970 ןדקפת6ד רק6 סוססב ןוסורסמ) 6קכסנ ךסומכ 6רוסכד סטיכרש
 וסל לע ' וזסוומק 6רוְהכ 6םתסוכסדס ' ןגו 036 סרכ ימ פרו סכיכיע סורמוסש
 ןדע י6דו םקכפ 'ר רמס :וסוימע (ימייקו ןכיוטור לע רקס6 6כרכר סרטכ ףת6 ינו
 ןו5 סתווסלל סכטז 6וסווערמ יכ ןוכיס לכ ימסרד יערת ומתפתח תסס סוס סתועב
 < רסככי רמסו חתפי וסישומהרד סכמ'כ ד 0רטכ כד 6ככמל ןורוס ןוכיסד בעסו
 סו 6רטככימכלעומסרכ וסוסל ן6מ 6מלעכ כונ = *רגו ףקרו ולזוג לע וכ ריעו
 ימחרר ןדיע 0תטסד וגמו *ימב / סכמ קרוס רסביככ סולכסוו ביתכד סומק6

 סרכסד רקכ סדו ולוק עמסת רהב יו תכד ד סתטפכ סכלע רחבלו סד רסנ ת6 *
 63053 6רסכ סקכפכ 'ררמס י וסוימק) רכע סו 6רסכ רחסס וכד ס *סיל'ד (תורעתס]

 6רקס ( מפ פס ) סמ ןיגכ וס סכס ןכס 60 תיתס ךרולד תוחילמב י6 ןכנל תכ6 סמ |
 'ר רמס * וכתיןוכוסו וסיזכמ יסכתסו 0לוע) 0רסב סרת 6" ןוכומו 6כס ןכק סט תית
 יבב)ותס סוס ףכרבר 6רטכןכיבתר סוס (5קוות 5 ) ותרטוז 6כלמ סומנטד 60 6ווח
 טפמ ל סיפליכוסו 6ספדב לע כוכר 6כלמ סמל סוסו מוג מו לכב סכלמ סמ לש

 ורנט וכנלוסוסלחרת6 | *סורסכרכדקכ דומרתל סמ לוכו6 0דק 0תעסכ וסרפ =
 רכדקכיסוסד דומרת 5%יסדומרתר רתסוסיסופלו רכדוכ דוחרת ורק6ד סכוטקד

 תעסכ ןומת) ם60 סוסד 6רסכ סוססו * ןוכרמ6 ןורטבו ןופור לכ ימככתמ ןחתו סירסב =

% 

 ןמת ומר6\ 6קתפ כתכ סנטו סרמכ סכג6 ףתכוד סוסס לע סוד ןווכ 5
 ל6זעו סוע ןמתד רתסנ ןירוטד סכוסמ וגלכתסומ סוס 6רסנו יור ןוכוסמ כוזתמ6ו |

 6לעכ 5 4 (וסכ פ ) עכו תונו ווקוסק וג ןכועב סלורפד ילכט)טכ ןמת ןוביסד
 פיץ



 \ סחנפ

 ףי6מ 6כרפר סכוטמ ובלכקסמ 9רפכד ןויכ\ סענב רב סיממ יפוע ויפו ןתת עומ)
 ןונס לע םקווקו סו ץווסכמו 056עט 6ספלב תוחת סכלמ סנס סיכ לוטכו תת
 סונע קיקחד ( 6גיטרופ 6 ) וע קיפ ןגדכ סמלסו * וסווכבל סכר קמו 53600

 6כלמ סמנס ועכר סמ לכור ויס ןוכו6 דומ) 6רסכד ףמופכ וופו 6טולק מש |
 (כווכבוכו * 'ירסכ רכדשמ רומרת ת0 ןכוו רסס סלע (תמכמ סלט עדי סוס ןווקמו
 עדכמל (תכוה סוססנ עדונ והעלכסכ לכתםס 050 ןכונ וסט 636 סורסכ דוכע סוס
 וסויכגל תות6 סרטכ +סיכתיווסדדע = *+רקמכומוכוו (לכ ס6!ע (תפכק סיב
 כל + כוס 100\ םפכפ 'ר ריס "ודקוגממ סל תו6) וסויעק ולש) סמופכ סר סכםוסו
 סכקו טיפ( כד ןזוש וסי6 ד סכםומ + סות לנ לו סור עד (תופילפכ לד 6רסכד
 וכו = * למ)) דוד) סתכמ תורע ןסומ 'ע חנכמב רמסו ןימרקלוקכ קת ןכגל סי רדש
 (תודסס וסופו תיפ6רכ סמעמל קורטס סי 67 ןטומ 650 לוסס (תודסמי6ע ןפומ
 ( וכו ןי\ע רסול ת וסושד סנטוס * סע 6דומי תודעו %(רסומ תודע יסוסנ (ם ) 3סרסו תסכמל
 סח סכ 26 דס רעב ןומווק וספכו ןונע רסירת סכ תי סכפוטד ןוגכ וסיס 7
 נסומת ןולס רסילת (ניפכמה ץורכ 3כו סנע וכובסו סכטופ ד ןוופפה ןופיסת רס)
 תירכ וסיסו 6דס 6רןועכ ןדיח6 וסלכו 6ניענמ 55רשי תסככ "ריד וקרל ןניכמ
 ןישממ ןיפס סונע ןרחסל ןפיחת ףץח 0:כד .(+דו (פ) = (דוסותורכר (בודנ
 6תודסס וסכ 6310 יופד (כלי6מ 6םרקמ יכב פדוסו %דוסיל ןומס סוכמ 6דח ןיערת
 סולק תורכ פדוסול ןיסט ס6ע םצפ 6 ) וס)כ תומ6רבר 6דכוע לכ תיפסרכד סרכועל
 סודל6 יככסנתב (עויקו ומתפכוסכ ןעודו ןוכוית = (* כו ןוביות קיפסרבל +לכוע וסל
 6תתל וופשויתסד ץ'ער סורכ סלעל יוחס סתתל י\פ(ו 0עלווס6 תופסרכ ססעמל
 3מ6רכ ( 5ד 6 ) :פד ןוכמיס ומס לככ יעווקד 6תורססר ס:םוס 36רמו תסככה סורכ
 קש ןומו6ו (סכויכת סור16 דע ןיכית רסילת ןומו6 ןינע רסונת סכטומ 6ד סיד:0 (רכ
 ןינע רסינת 6ס חורו סוסת וכפ לע ךטחו וסכו!סת סתוס ץר6סו [רלס תסנ סיעמס
 ןוכרמ6 מפ 600 יס יספ :ע עפפרמ ןוכו6 ןומ65 ןרחסל ןיפוסת שו *סכמומל
 שח 6דופימ סתודסס * סוכ לופו 60כד סכשומד 6םרשו 6רקיע 9096 יסי רתכל
 סלי ןכודל6 1: 30רסו עקס ןמ0 ונע רסירת סיכ ןדיפ6ר דוחיו םרפ ןיפיקת ןו'ע
 רסורתר ור סוכ ןדוח6 וסנכמ 6םרפו 6רךע 6נס 67 ד סנשומד ןו'ע םפמ
 סיפופס ןיכ סכטוט56רפיךוכו6 סכשומה (וובכ חת = * 6כ3מד +קכפטוב ףככמוחב
 סנסוסדןמז לכ ןכממ ןכרכר ןיסונכ6 ר%ז ןיכ :סרשו תסככ | 'זעע ןימע ןוכ 59רםו
 קעמכ * ןיכוג ונמ סל ןיקפמ 6 03 וקנס 65ו 6פור סכ תינ חיתפ 957 6עותס (ץווק
 וחתפ רמסכפ וכ וסכ וכסתיו  ןוכוג וגמ סול וקופ6 ןודכ 6פור 6ק5ס 6תפ סכמוטל

 * 603 ךסומפ 636 ןנ סלדס 63 סכקו יתיער יקוחס ו
 אנמיתט איער

 סע לכ 6סודס 6כונוכ (סמוסע(שכ | ףמא | סכעקש +0 סוכל רזעל6ר חמא

 יסומ וסו6 6סוע לכ% *ריפס רע( ןוככרקד זרכ ןינייוטס ןיפוום ןיש
 67 5 יעסכ ןסו6וסייומתו *פ6נסופכ5 = יכרל = *'6מ ןוסנד סור ןיכרק0 ;יפיוט

 9 ןועקס



 ןיפויט רסס לכ רזפ%6 *רועל6 'רל ןועמס
 'ותס 60 סכ) חת "וקי6 סלע סור וגנל
 .למ50) קונלד סרו וסו6 67 כל 0
 ןיוק6ד סליר יפככ סלנע'כלמ יכל ןומוד
 ןימסוכ במ ביטכד סחורמ חור סומקל
 * 07ק עברכ יטנעל דוקו6 סוס ןיסנע
 סרומע לעו דס \ע ריטמס "יונ לו חתכ
 ופככד יגכ ןו) דיקול ופמ6 סו תירפב
 סרתכו* סתם יססכ וסכ וכוטכ 000ור
 סככ ספקנ סכוו ופככ | *ססיר ופנכד |
 טסוע רמתס וסייכעו שקדכו כר וכו
 ' םכנמ ימה רידת סכמכמ תוחור ויכססמ

(63555 ) 

 סחנפ

 ןוד 6םכמדעוע סכס+ | * מול פד) מסר \סכ |

 דלר

 יזכו סמומ סולל לסמל 5סכ לע כסוו) כ5 וסל
 6כ5ַ ןיקכע לעו סוכל לע ןוכרתע ןיכוק
 טק ךלטסו כלב רעפל *  כול סווסרכ ןסוסד

 יסטוכ) * סתורולל סכוו סולר ןויס סקשמפ ותעסב |
 סככט ךלטס תמו כל לע ןוכסכ סלוכ ופככד
 סופככ יטכופ סיכולכס ויס) סלול יפָככ ןונתל
 6תלופכ 07 כרפכס לע סיפככב סיככוס סלע
 עטסיוד ןיבב סככס ךלמס תטחו ופעבְ) * 657
 וסמל 6תולנכ ויט פכרוו סרוק לוק 57 לוקס 6
 סקוכ לוססו ךתלסת דיניופ) סתפת וקפס 5
 ןכופל סבב 59 קופס סי סיכ ופככב ביסכל
 מס סכ סכ רטתל) סכיב סכק סמכמ סכק

 ןוותל עבר ןומוסל םוככ ולכ תופור עברלע
 * כלו וכלב םוכס סעס סוסו רסס 95 וסב רמקלל סכלד ןיקלע לככ קופדד חור וסי5 ילס) דול
 טככס סעס יכסל סככס ךכ טס טסו סיבר +סוס ךלוד לברק ססמוסע לוער ו97ו לסור לכיננכ רמס

 סעסכ וו רמ *תוכורטמו לכפמ ועק קיפלד (וכוב סילק 6כוכוב תכל ךורב סיל רעל" קס לרטמיבב
 יפככב סמיקוס קש סכמוסמ ליער רע5 * 0: למ ןויפכ כור יפככו 6כלו סן קרמס 00 %6 .ךליל

 ןווס ל 5-5 ןייפכ ןירפנ סיר יפככ ןורת ןוביסו מטול ט5ןיקרסמ ןיילכ תוקור וכלל ססוע ססיל
 יקומו מסרק 6וימככ ןכו6ל ןויק עכר5 סיל עוס קוט ןכו פתיענפלכ 025 וכוס טייסרכ *פויסרכל

 "לח 55 ןיפסכ לו ןיפב5 "לו 6רסכ סקיל * כיס סעימס " סורל סוילכ * רנכד ףקיכ סעומס קייל ןסימ
 סיקוסו סוכ5 ףוג סימס ירטככ פוסורפ וכילוו ןוסכד ןועוכד 9פתו 53יע דיל = * וסי5ס7ל רובד
 = * ןותימפמד שמ בותכ סכטפ * ססטפס .תבכרמ רווקל %פיב לו * לגע 5גכ ףככ ססילגל ףכו
 סכסו םממס תקתוטעכמ ביקוטעס לכ ת5 סו רמו ספודק (נינוכ םקפ | לוחט

 ןוסמ פד חכקותכ ןומופד ןוקוכי ןו56 בוקומי ןוכוס ןפמ ' סוקומעס תפמד
 רדס 656 קמוע וסוסד ול ליטק תומס ך6למ וכו :תוויס ךס)ו ודילכ 6מלעי ןוקלסד
 תרפמ וסו כונכד סוס 07 קכ סוסס]6מ ספנת טס ןיסו םכ ססיקמוע דימו רמ0)
 . כו קמוע (וססל סכממוסיפד תינינ סדו 1(! רסת תרלמ סו פדו םוווטס עוקרכ
 * וסיוכעוככמנ סעלדו גור וסכ תדכע רתכו יקוביכ סכויפו תלו 6 יסיסו נוקט ור6
 תונ ד ןובכו = *תוטפרבד ףלכועכועוברכ סדו וכטב ורכס 6ד דככד (כוונ לוחט

 .ורטוזד ףתומו וכרכרד %תומ רככ 6כט סכמיס
 אנמיהמ איער

 .מר לכ םימכ פוס סול6 *וס וסע וסע נכד וסול דכבד ?ןס וככ ולו 6סמוסע סוער

 ןסיפ 5כ5 = * וסויכיכ 5קוסרפל ריבע ל סיבל כט ןוב ןופכל 6) ןירוכע ןיכ ץולולכ ןיכ
 לכונכ 697 6וסקד ויקכו וכיכב 596 לוטכ 63ו רוקט סלל 6עט סל ןיב סיכלכט ןוכ ןיסכסל ללכש
 3מו9כ לככ רפתסלו פע וסופר סיעלד ףפומורכ עי וסולד 55 ץטכד רקכמו קלוספ ןגע לכו

 וסע 7-7

 רטא



 סזונפ ,

 טכקומ וסופו מכלל קופ (סוומפ 6עוומ רמפפר סכסינ יסוד סרלכ סינע ץיעכ ע1ומפכ וסע
 ןמכר סנקוס דככ) סעכ רעתס סכמל ןינכו = * סינ ןכורק סכו סדוכע ספק סלוכע סרו 66 סיב
 יפפובד ןירבסל ןוערע לכב תוטומסו ספירס תיפד 905דוע 93) * וע דכוע ופופכ סעוכס לכ ןועימקעב
 עול 6פומכ ןסו6ו 6פונ לכ 6דקו6ב ועכו לככד ןיסרע גע ןיכוספטכ .תקיפר יסופל סבטפט 5
 6קמוכס 19516 (פלע 6כרסל וסוונוכ במ לקפכל ועבו 5עוקב דע ןיקלס עי ילגל םיעכ וסו6 רכ
 ומדעי : סול ךיטסו .5ינל קרמסס (תכוכט יכס ףול " 6סעיפע תספס +97 6מופ רסש67 פזקכ ווד
 סוסמ ויתוססכמפ :ּוכו 65 ספופס 6 רקכטס ןותיככומ וכלע סנטקול 67 ןיבכו = = * וול םרע לע
 .קוקכל לבש וכומובל 556 סכ רכ לכ 165% *ינפנרב תומס ך"לטר יולנלפ 63) סויר לע (קניכסס
 ףססוו :קצוכ רמ6 6ל ןינכו יונג לע סיפונ רמספ (קכיכסו סישול לע זול םכע לע ומדעי 'וי רוב
 :לכב סול רססש ןילס תדע לוב עסרמ ולגל סולט ץכפסו סכ רעת(ד ףקמוכס 97) סטמס 96 וינה
 'נ ןמופד ספטכ תיקורוע וומפל סולו סבל 0רטס לכב סול רסס6 ןולס תלמד ערס רכו 57ו 9רטס
 י סבקומל:כס פרקש = * פרוכל 67 ססעלכ סרט סתורמ(ו רסס סרע סיכ ולוק פיפט |

 "9תותטגרד ססריטסע סמדרתירקתס (דו תועד ןותספ דפ ףגרד יסי6 הביק
 ' <תומד 6רטסמ וסוס קוקרמ יתד ונטו" תומס ך6נמד

 אנטיחמ שיער
 רבי סוב ולד פיג לככב רבס ומ ערו בוטל +סלוסמ וסוס (פונל רקב (כעוס< שיער .ףמא

 יפכוונכ יכוט וסייוורק 5כקומו לכל והיניןירק סולושנ סוקולכפו סויממיכל כט רכו) ערס
 'טסמו /(שסל +רטסמרבל) רכש לככ פכקומורכר ץופוכ תוריבי ןירפ סורופג סיעסרכ | * סנכו פסל
 ולו ןטי סכיק * ןכככ סועקול וכסד ץיגרל ןורקסכ תיל סכיק ער\ כוטד 6כ57'5 9רטסע 67 ןינכל
 קקכופע ירלפ ןכככ סועקול 6ד ןינכו ספוכככ ןיתסע 205 סכוס) | *פעועכ ןוקפע חס סכיס
 וע סוס = * ךלנפ וע ןפכ לס לו לע ןסכ טק 65 * וכ רכ76-סופסכ ביקכסו ' ולכלי פוס תועולחס
 3% ם ספכ סועקנס יכסל ןכת וסוס) קומד 6רטפמ פוס וסיפ לס וע סולס * ספוכסכ ןוקסט לס ךסלע
 : "טקיק6ל | אכטוטצא | 'סילטנ סילכל 6לכ סולק רז פ6 16 ךכ ןכ 6לכ לכל רזפס
 כוונכ ץכ!ס %3כ ןוכביש יס .ןירכול לכל רלשעו קיפסו 5לכ ליטכ וסו67 ןפוטךכסלק ןככל סועקוסנ
 63כקל סכק רלטל (וסס טיפ (לכקל .תיפכ 597 6ככרק תי ןוככעעמד ןיפפ כי6ד ןסכר סועקולל
 .בוכר סכו ןתעבר63 ןועוס 36 סוכ6 מפו סוכ רזזת6ד סורל ולו בע ס: סי 5כקמד פוסל ' סינול
 ץעטסע רוטימפו סיכ עת6ל רוש וע סומ 3:סעל וכול תי(ו ססוכול פוסל 5לכקל סוכ קופמ סינע
 ימש 16 סירית ונס ןימי6ל ןתעברפל רסכ יספו סוב רעלה רטמל וע ל: קמ ףמורול קולו "עבר

 ?וססל 6:קוולכ וול ןככק סכמ בורי וכסל6 סיב יכל סדפל יע סול פקק 6:וכוד קילו *סכווימכ
 לע ןכמע תויעכט ןווס תושו * פכורול לכל וסוומע פופס דולי "סד6 ימפ ססונפ תופלו סיכ רע
 ןוכוסד ןוככמ ל לע ןכעפ ןוםרוד ןןיס עככ6 וסויפכקלו ןויכל ןומולו ןידוסו עכרפמ ןומיסד ןיפוב
 65 עפ וז י'ווסככל ןיכפסל תוילכס ןויפ ןומיילני 6עכוס סרע ( קוכוסכע 5קעוס סלע כוס סרמ
 נ6יכקתלו 6005 6כטסק ןווק תו5) = * קפולקל 6לטסע תוידלס ןווס ןוכי6) ססילע סיסוכ) וסויממ
 עוילל5ס ול5ס ופורתת6 קטולקל תוילכ6 ןיפל) = * סיוק סילל6 פ7וקל תעל96) "סירס סוד 6
 . ןסוילע כפ6 סירפ6 סול36 ,תוסל ןנכו * סיכווכ 5'ן6 6סי] לכו סיז עמס לכ לע ןוד6 ל" לכ לע תלעצ
 | * סולמל סול35 סע ויק סיל)6  :רע'תו 97 ןונכ " ולכפ לדו יקלכ סכקו סידל6ל חכו
 %כלוט |



 הלר = 08 \
 ומותס סוכעו (תקלד ןורטס לכ) רדסתנ קיפסו 0נכ לטנ(6ד | אכמוטצא

 ןוכרמ6 ןורטסו ןוחור ןונו6 5כ 0תתכ סורטמ ןוכוסמ ותת 8
 ב55 בירקו דככ כ לוטבו ןופויס לכ ןולטכ רפסו ידרפו רכס ןוכו6מ (ומונכ ורזגתלד
 "סכוובכ סקכדק \ע ווחתס ףד עו ןומוס % סור6 יפו כיתכר וסו6 סדו רחת6ד סמכ
 < סליעלר (סווגכ ספוגד ורב ןופווס רסס 5כ סללו כמ ןוסכְרק לכס ירד
 | אנמ'המ איער = %
 ספוספו ןיתעס תיס דע לוטכ (תימלקכ סכמוטכ6 יסדו (םי-ק ?כינוכ סכעוסמ סוער חמא

 ספול יפלו ןומוס ןוכת ןוכול) ףכלמד 05 סקס וסו6 סלוכו ספו6 וסולל סככקלק = |
 ומוע ופוכס בוקכר ומווס) וספכל רכסמ וסלכד (םיר ןיקסמו ןולכלע לכד וריפסמ ?כלמל בסועל סקסומ
 ןוורפטו ונוח ןומו5ל סוככ6 לס ועל ומכס וכלק סע יכוווקיקטוסכד סע ורעוותלכס ימסכ סע
 1קו6 לככו = * סיקטפשקס לי )סילוק ורכשו ותס *  סופו6ס רפ לי לע (כוופ ןומ גוכפל לכפעל
 , 5לעפל לוסטי סכל ןסושל סכלמד סמומול ןתעברלל ןועוס 55 ולס ימפו 97 ןיבכו םכככל (בימופ
 לככ לכ6 = * סזוכ 67 סכלמל שועב נווט סרטל סקטמ = לפמטסע רוס יכפו 6005 0רטסמ ןוסיס 6
 639% (מוומ ןקקמ שוק ךיס ופע וסיס לככ וס טס לע סטקמל ןוסו (בכ ןסוסל כלמ עס טמווע שמכ
 ' ומכ לונמ לכסיו יב6 סוקי סול 5עוו) * לוב לכס וסוסד ומע דבכ קחכיד ססוונכ וסומ 65 יללו 8
 .ןינכו 6תולכב 6מווכל ןולכו 657 ףמיגיכו פכעכב קפכ וסוומעע ןוברתתמו ןילו\9ד ןיתומב ןומיס וש
 . 6סוומ ללכשמ ןופ ומ 67 (מונגכ ללכסו ילוכב יסכ = * וסב לוב לכסוו 036 וליבמ לכלוו רט 65 6ד
 ופככ ןורת ןוסיוו [עמיכס יע ןוסיסוופ 56רשול (עכסכ ןוכוסלכ בבס" סעלעל ץימופומכ 6 6פולבכ
 ןימסכמו ומ ןמ תוסכד .עכוס ןילסכעד סיפיפס לס ןויפכ ןירתו =" סיקסמס לט 6 וקטע סול
 ולכ6 .סיליל ןיילכ ןורפס רזת6 סבל ןסושל ףכלמ לובווד רתכל) = = ססור ופככמ ץפכקעל ומ
 ופככ ןורת סיניד ןקולש עככ6 ןוד 6פכ וסו6 פכלד סודול ולכסו וס ססיל ופסכ רתכפו סוער
 . ול וטו5ל סכלמ וסוילע 5לכק5 ספעממט ,םולורפ ססופככו ססימפו סלי יפככל ןויככ ןירתו סלוכ
 : ץקיפד ןובוס לכל 6כ וסו6ד טוימכב לע בותוד "וו תלריו עד סור סרוכבו סנע וכ ססיכו סטכמ
 סטטוס ובקומ וכת לע בוסס ספור ופסכמ סוססל חוו ןוסיכממ תב ןומויסכ סורקבס ןונסכתפ
 לק חול וסול ויעסכל סנוסרכ וסו57 פסןטל סרטסמו = * ןמימוע סקו (פלעממ כיככו רוכק סו
 כל וכס ףו6 * וסווורפד סתועבמפב סוכ גיז ססוענ 655 ןוזפל סריכבד 65לשע סחו ךסמל סכומופ
 ןומיסל סוול ןויכסל) = לוקט .ליטכ כד סירטסו ןידמ יד ןולככמד יכס ףול סומו סופו רקע ןיומ
 %ע סיטס \6ירקקס ןוופכ ןורת * קוספפו סילבע יל וקוכס קפפס וסוילע רעד תופפס) סילבע
 וכס רעתס וסוילעד ןיקוע קיס ססקכו = = "ןופכפי ותפסו וו וס ןסכ רעתלד .לועלד סישל ספ
 ווסרכ וקו67 5עופל קילס ס(עוכסנ לעמיכק ץילק "ל גילפת6ל 6)ק קילס ןוסכל ' סול סימכ 5
 סודפ6 יכספט סיכד סלס וקול סכקו * סכלעד (ויסרכד ןינרל תומק (סווגכ ץמיל ספקל ןלקוע תיסו
 6רכוול פבלכ סיב ןוקסכ ןיקפכ ןולומ ] םוכ) = = * 933% סול ןיקלס סופכס ןוכיפד וכ סידכוי) סיניש
 סונכקע ס6וכ יפככו סליס םע 6כלעכ ןוחול סטכב תוסס פור לכו (פוג ליקול 5ל7 (קוטועמ
 סופככ יטכיפ סוכורכס ווסו ,תודורפ ססופסכו ססימפו (סומ%ד .סעכ וסוולע 6כלמ ןסו5ד לו
 סמכב ןולגוסולדל סלסכ תיפכ טקס שוק וקושל .6כלמל ןולוקפב םכ רכל ןורכ6 ןלכןז ד * סלע
 לגיפ לוקו 0 בטס ןסיילענ טסופ ש5 וותלפש תוקוק ויכספע ססיע וסויפע למקס ןיפודק ןוחוכ

 וכל 4%



 םחנמ
 פור סלכ טופע ןותממר דורו וסּופ ףעופב ם6 בסל ןיקלס סיממק+575ץומ 6כפדןינכסל פוכסל
 < סוכק ססק וקו6 סכק סורס יפכ ופוכ עבכ6מ דוקו רטפ סכרסוילע לוכלר ץונפל.עבף%ט סשולקד
 ןיעורל ןוכנ 3י3כ פפובב סקוענטסב סלס גר 'פת * סרוכגל לשקסנו ספד למוטב ךפייפל טכוכ סמק
 6כול ןורכחתמ 76 וכבל 6כ3ל דודי קופכ דחו קסקד \פקוע תוסכר קס ןייקוס ךילטסץירקוסולבנ ףונ)
 שעופכ וכל 5 05203 םתפת יכעסימד6 סעופלוסר6 קנס דכו ודנוְדְדַא = ?וטי67 %כפב יטסרב
 ןיקוככפ ורלע סומקו6 67 ןוגכו ןפככמקמד סכווגכ ילכודדסי 97 'ריבסכ ןסומס ןורת מע סרב

 * ןינט 5כלו < ןנפ תי יסימכדוטס ובל סככי 25רככ וכוקןי6ס וע
 6חור יספמ סודלפ וככ ורק ןונו6! סדסכ ן6רכקתמ סכקכ ן6קוע קיס | חנק

 . וכמו סדחכ ןרכקתמ ןוכוחלכו סרוכגד 0רטסמ ןוית6) 6מלע 3ע סכטכל
 מ וכס "ןסכ יכַכסו36- קחנונמונוס ליס לס רפוס רפוס ורק6ןוסו רפוסד (כוובב
 רעו רכמ טיתט6ו סרט ובעב טרפו קיפס שלק סוססו לקו מור ןיקפמו סו96 יכב
 סמו טס ) 7 ןינכו ןויתול קק סרוכגד סרטסמ יטדוד ןכוכתו ומ ויתורוכג סער\ כותב
 56 סיכר סימ לע לו סיערס דוככס 56 ( .וגו קוככס 5%סיטס לע לו לוק 6 זק רוס
 ןכוכתו ימ רסס 60 0סר קכטכ עדוד 6 ינושוכבד 6דו :ע ערס 08 קכ 09 בעור

 אנמיחמ איער
 סורכ6 ןועדי 637ןומווע ץומוקס בל ןיעיטס ןומו6ד 5סביסככ ןול ינ) כעלו(כעיסמ6שכ | ןרתופ

 ₪6 בס וטולד 9 דקי סוכ ןפופכ ןופווק פלק סכ סל ןומקקתע ןוכול סמ לע ןוסופמבד
 סיע ססקילת = > רכלט סוכנפ לעד רוזס סמוימק ' ק3קקרמלד סילכס 15 ג3פתסו לכל ןט קיפכל
 1 ןומיסנ ל לק לכ גפפפמו םסנ םורו סוע לוק ליבעתל )5 39כעו סכקב סיקנכד ץומיפד ססיל ופסכל
 ספוכל סכק 25 סזיריפככ ןומו57 5רטמ יכנפ 5357 סובס5 וערס לכו סינפכ 1 קנכיול 1 סו
 סזע סכועופ לקסו סרוכבל 550005 6כלב וסוסד 6כובכ בל סיכד ןכו>ו ומ ויתוכומב סערו ןסוס 60
 סכוכפ וסופל ןוככל ןט סילווכנ סוופ סימ ר6ב סימב ןייעמ סוכמו *סוע סעכס עתו = * סור ופככל
 ספוע תו יט סער וכו פוש יבבל .סכובב סיככע יקלקססל רתב = * סורל קכס לע סילוומ 07
 סול ןיוו 65 6טנעד ןימוב לכד סול סכל ןומ ונטל" סכרעמס ןסע 7 ןסע תורעקב רכדמס ןפ
 סיוסרכל ןומוש ןיגכד ) ןלכופס 1 3ו3כ ר5פק סכק 6חועב קמ 552 סכ סמ סכ סעכמ סירתסט
 סכוכ סמק סטכמ סכק 67 ןונכו = *ןוכע כ5 סכד 6כ55 ץמועךפ סכבל סמכס (תסכל סמי6 סולד

 * ומת סילרויו יכק סילוע סיבד סלס וטו ולסו קיפס 505 סוב ,עוקכ ב5 סיב
 ( 917 (ןכןכיס 0750 ) | ּוָביסד ןוכויט וס 50עןמתמו 6לכומ על כל טשו

 ססנע 606 ונמ לילכ ילטכו יעלבו דומ ןוכרק ןומו6 סיטס -סימ(ק נרדכ
 כס ןינכ6 53 רפסו ןיעלכו ךונכס ןיפס ."ןומכסו וקלסבו גיס טד סזרנ סימס לונכד
 ןופטכו ןיעדי ןוכוס ובכד ןיברד 696 ןוסלד שור 169 ןינכ ךו6 ןועדו 05 נע וככ לכו
 שעד לטולטנו וקדכו ועדוד וכפכמ 6% וערי 0 [וחכמ סקידכ סו) קול וטו *וסויממ
 ןינרד יקככ ביסס ןיפפמ רמתסר סמכ דככ לכ :לוטכו לטכתסו קיקטסו 6כסוט כב
 רעו יכקטו ןוככרק ו9כ0 תומחוט יט ןומ'פ ן6עו * 6תימלקכ דככו וכטכו ןימדקד
 ןויכ סותדקכ ןממט ןו56 וטעמ וכ תונפומס ונטכו כותכ סמדקמ וכ ברחת6רמ
 יג 4 טסו 6% *נסק0 -טסו ןורק(נ יפטכו יעמב וסיילע יכל ןובוש ןכקונקפד

 סי 0



 'גכי וטקפוסעס וטס כותכר ועו "רוממ 6יתטמ לכומל ממ רתבלו ףופכ טסו וסי6
 ספורכ כוסתססו 36ע טסו ו6סכ סימד (סכוסכו ןווד סכוסכ סימג 0רמה (יתסז לכומל
 .6דפ לרוכקמ ססור ןורלסו סותסמ ונטכ ןוסנל תוכוסנמכ ( ןופיימ6ס ) סיפרס וס
 6טדקמ יכ כרפלמו סינ וס 6קדכ דחו דת לכ ןונטכ ןוג6 לכו ןוסב לכ בוט
 .* טרח סו תילד סו תיל) וסויכוועו וסיונסויד ורועזסד וטעע יכ תוכחוטס ולטכו
 :ןוחכ6 ןוט ןפכט לכד 6ווענ ינו סטידק תר סל םורי ונ\ רעו ןועקט כ סילק סירס
 ןמ קנתסת רכ 'ר יווורמ6 סיירכמ וכב 6ד לע וסווכקווד ורועו6 ןכממ ןורכיב ןכרכר
 תפס לעו כלמ סמל םד (מו\[ןמרעמתמ6 6לר ןוטכ ןיקיעע ןימיתס ןיור סלגי 6מ תש
 * ךכמ ןומתי ןור ףתםוד סרדל יוג סונונכ תס6ד רד ססכוו ןול ןופמ ןיעמסר טרד ס0מז

 אנטיחמ איער
 יומו ןיעיקב עכסו * עיקר יכסכעכ סכס וכוקותפסו בוקכ לקו רעסנ (ממוסע לכ | [1תּפ =

 ןי סוכוטל סיסיל ןוסכל סיקחס | 'תוכרע יןועמ -ץנמע + פוכז *-סיקסמ* קל * ןולונ
 סיקקסו רתל ןסוולע דוקו סנכ ןיכולו קדש סמעע ,פקקפו ןע ס קקש ןולק6 ןןמי(ג " לקעב סיקול5
 סוכל לוסי וסול וקרל תורסס ?וכומו ברע סומכמ סוכר | - ןןפו\ * ספת (תסוכם וסו5ד קלכ פוש
 סימטס ע קכב סיל5* סת:6 קוו טס ס"תת + תמוכטו ?תיעכמ6ל (דועע ןסופל +רסמו ויס ןורסכ
 ןוכוש ןופוב יגלפץירת רוסו ככ י תוכלפו פר"פפ ןוב תודעו לוסו סנס ןיב ו קידכו זר( ס לע ריפספ
 535ע07 ס0טסע טסו ןט \וכו טו )* 57קכ וסוגוורק סיקסט ופורקתס 6ל ןיבכו סיעולת ןורתל פכוימכ
 ןימלע דוסו קילב תוטכע = *ופע (םוי תוענע קס ססמ סקוו ססועול 6כטסל תוכחוט ןירת ןוכולע
 .* ועקלב וטספ ןכ5 - (קורופ 056 ספ קולו יט(3 ועתלומכרק תל רפתל ןסוונעו קודכס <םוול 6נכל
 =657 ץגכ טועב 56) סימסב טועב וסופו! רמקס סיבובכו *ירפ ןע קודכו * קודכל קולכסל ןומיפע
 ץע סכ םוס סוכ רמפל [ע וסו6ד קולכפ טימ סלוצל ןפו 6 סוכ למת5ד וסוימיב ולכ ןמק סוש
 1 סימפב טועב וסו(סו1 57 ומרגו <עכ6 לע סיב סופ וקיפ6ל ןו56 קולכוסילד ןע ורקע ןיפ 06

 תימ6רכ ומי קססמ ןימסעב רמופטס ןוי וסו6ד לוס סיב דוסו קודכ = *סוככע סטסס רמת( וסוילע
 "ובו פסומוט סימ וקיפס ןוכי6ו995עמט ס65 סיפסכ טס + סופכס ןומו6ו ו תל ןוגרל ) ןומיסל
 תופור ןוכסלט ססיע רמת וסוילעו רססל 6רטסע ץוב5וסו סכוכנל 6רטסמ וס3ל 6תיכוסלטב
 ןסויכוב וסו6ל 6טלוקל *חוקב ספרוטע 6בלל וסושל לב5 לע ןיכסמל 6קועכמסד סדופעל 5רטסמ
 "ןתורכ תופ קילב 6רו טס ודושע ויקומ וסככופכה ןיקופ ןורקד ןיקרפ 5יפכ סוניד 5כככ עו6'נוסול
 סיפכמ יטרופ ןומול) לפ ןכוכשפ ורבו ףוב ' 3 57 ן'גכו ןועורד ץורתד ןיקרפ ותס ןיכ תרלפת ססנע
 ' וסו6ד תיכב לע ססופכככ סיככוט < תפס יפוככ ופורקת5 סירטסמו וסיילע ס65עו 3 לכקל סלעמ5
 סלע רזסו קולכל כעס ןוכזל ייקילכל ןט סיכפוט * לוסו סככ 5ל ןינכ] יסלוע דוסו קידכ (סיוכק

 תיקספל קומוקל ןומוס וטקלו סעס ומס טסול 85טמעו ,פיספוט ו(ורקפ6 ₪7 ןובכו וסויסיכ וסו6ל =
 ןיפט ( קפל סייכסכ ןיפ ןסטעל ךורב (עורופד ןומע קיפפק ך%ע כס סוקולכ ומסעו 6תומכמל
 ןופ ןוכפנוכ לג קעעפסכ ןילע ןולכ67 ןייטש ןומו<ל ןיככמנלנ סועלט ולוכקת6 ןולמ ןומו6 ץומיפמ
 ועונה ןמוסל סעמ טרמ "ו לו ססימפ ןוכ ומדוע רטכס וסכ ביקכ סע ןוססיסכו ןוסניד ומתוטב
 טכוכב סכיב סלודנ סטכס ןומול ומעתו סיכולכ וסורקתסדוסו סנכ) = * 6 וכטיעלס רעל ספל

 סמינכ) 25 סימול טרטע ישע גוו סיל קיל וסיסד סופיר לע סרטע ןידב דוס ככ תוכל קר6פפ
 ןטעסול



- 

 :סזונפ ]

 טסיעולטפ) סוכסוו .סוקולב 955 סותס שו סנוכס 55 וכ וש לכס סלועס ןיתימפע ולסט סוטסוס |
 *רכ) בו ןב קקכ ימני 1סלכב סבק .ילק קבט סכעפ סוטקופד ומויסו סקיטסככ |
 סכמיסו וכס ףו6 'ד סכרכר ע :7ח6 ומיל56 יי סרטי פמט רמס) חת

 * סעיתס 'ק ספותפ מ מס ןוותס ןורכ6תמ6 סככ "ו! דע כותכר וכויסקע 077 ==
 לוככ 6 ורסתטס ןוכרמ6 ןוותס " ססתת סכלמ סחותפ מ *ס63ע סכנמ סמית יט
 מנ ככ 0ד סדוקו רחומד ן6מ 5כ 6כס ףכוכמס כר רט 6 ביתכרבד רתסס סור
 ףרטמו 0רטס י60מ 6 סרט פס מפ ןוכ6 ןונת שמ 0כסמ [3יע5מ וכ סכושו סולק
 טמפ ווב + לגכ תתס6 וככס כותכד קמסל ןמיסו סייח רטותכו יידס ערפמכ ןוו6
 ןסמל 6כווב סס וכ רמ6ד ךונקל סרפסכ סוס כס סיס ריפס) סיד סדנקו 7
 ןט ?ינכתסד מט סוכ תוס ות ליעלמ סי סכועו סודח סמנו לככ ד טרוחיו דפוימד
 ותכ עכר6 ןוט דו ונידפ6 ג :לכמי ןוטידק ןסכ6ד סורד ןסמס ןועכ סימס 6כרכר ע
 ןולופת ?פרטק 6ד 'ד ותיופר פוקס ו יחתפ ראסל סוסס ל5ןו) דוקר ןונפתל
 במס ךיוחוסככ * ןועמט 'ר קיתס + ספ3גכ רכעתס )ד ןומוכקל סור וסכ תדוקס וסל
 סנגל ןומ ומר סוד סיטמ 6כ:מותוור דע 67 6רדכ תונו קכתט6 ?וער 6סד סמוק
 וכוטק ווככד 6 +6סל ןוכרו ןירתד וכ 6ד 6רטסמו 67 סרטסמ ןיקפכ ןיעוכר ןורת
 גסכ תלוקסת6 תנד) 606יסמג (כומומ ןועורד ןירת ןיקפכ 9לועלמ ססד וסכ ןדיפס
 תדוק6 תלח%ת6 יסו6 לכו 6ססונכ6כ 0706ת05 סתתל ןיכרו וטספת6 = רתכפ
 6לופוכ תדק(ת6 וסו6 ןודכ 63יעמ סלע סמודק תורכ דויד ומוסרו ןיכרי ונופיסכ
 ביותסקו 6נועל בונתסס וסו6 סל תורכ רטכד ןפע לכ דג תורכד סור וסוס 0ד לוו
 ויכוד מו סקלע (כוד ןמ כיזתמ6 סד תורכ לע וסק וסוסד ןונכד םקכפמ ןנכמ ('תתל
 י רבו סכס ןרס0ןכ רועכס ןכ סחכופ לסס סיווגכ 6ד לוו סיטרתס ךכ ןיגבו 6תתנד
 :6סכ סוד סודק לכו ידורפ דוכעי 6)ד דיד ספת וגמ לנכ וערו לר ךורט:6 סד לוו
 סמ קוקרד ןפמו סדטכ תכורקת ךכ ןינכו 6כקומכ 65ו יסול (רוכדכ לוו וסו6
 לוי לכ קדכ וסושנ קידט וסו6 םרוכדב ית6ד סמלעד סנודעמ לוס קוקר ד רתסמ
 [55 סדסכ (מרעת(ילו סכ סכרקתסנ סנוד סודח כבכו לע לכ סמ וסו8ו םוס וסוס
 חת'וגו\ ככ ודככמ וכ ביתכ סרלעו "ספיענד סכודעמ סי) ןוקסרי 6ד לודע ק חרל
 סור םקכפ וכבל סילט6 ךכ ןיגכ טנרפ סיתפו קקנוד ספיקת (מוד סומק סיפק סקככ
 ןיגכ וחבוד נול סימק סנרפכ סק + ללפתיו סקבפ דועעוו בותכד סנרפ סיעק קנו

 = 65 סככסוס 60 6ות +6ו  סככטוקב סדכ 6ד לי)כ 67 לעו 5סרטוד וסיונע
 קחנוד ןיגכ סוס יכס יסדו 636 קקניכ נועל 6ככטוק סכסנ סיד ןוכויעב 03 (וינת
 6ע)ע גכד ןימוד ןמתד ןיסיועןוניסדרתס סוססכ |( ךמעת\ (ס ) סממתמסו סולת
 כ דעו ןירדסכס ןורקסו מנעד ןמודד רתס ןו6רדתה ןועבפ ןוכול סניד ןוכויע סל
 ןופדו םקנפ סקסו קקכו 67 סקכפ = = ריפס סנכו ןומוס 6דחכ ןומוסו קמיר ןיגב דס
 053608 נולכת(ס סכס סכיטול סכז כבכו 0555 וסוסד ספיקת סרוכבכ טכלתווו (מיד
 ןכומפ סוסד סמק 6וסס 6ממד ןונכותמק תס בוטסוסמותמח קס ומס | :(כומיכ
 וכ סמוק א לוקס) קקניכ וסיס טכלת6 דכע סמ קקניד סרטסמ ךממקסו

 ליססד ו |



 ולר | סחנפ 0
 \עוכ לכד סכול לה 6ניד לפעו (כול ןד ןידכו 6רו ל 2 כיתסו טירכספ לוח 6ל

 ביסס כיתכ 07 לעו ססונט ת6 רוקלוו כיתכד סכול דוכעו "וכ ןיעגופ ןיסכק תומר(

 לעו סו לה סרו פס סת כונ6 וככמ וכימו רוקט ביסס סקס כיתכויתתק 6

 60 סנו סוסס קס לכד ?רסו וככ עמ וס (לכו קטו לוי כס סחכופדרוי סל
 סוס דו עיקרכ סט סוסד (ל 0 מ מז 6מח וס לרטיד וסיפור לע,תיקכ סוסד סול
 סוסד סמ סקכפ דכע סמ | = תק תו סו תסכ ססככת03 ועכד תומסך5למד סכליס

 ךוינמ למפה ןויכ סודסכ סול רכמוסו) ףטסו מ ת6 סוסס לוטכ ןודכ קחטוכ סכנת
 סיכנכ וכק דכד ןיגכ טמפ * רוק ס) בת רימ "סורסכ ? ןסס) 03 ףטמ םקכפד תומס
 קילפ וכסו חר סימס קיס וכסו חר סככטוקכ יוסמל קנתססו קקכוכ טבת6 סחכפ
 מר דיע ריבעתסו) סודסכ יל רכס סול ףטח 6עוקרכ סט 'ע ק03 מחה ןווכ חכו

 לע ומ יככמל ןוט6רס סדס) ס6מדק סכמוס סוס מ תד ןיגב ןדיכ מר קקיודסס
 וורפ מ וירפמ חקתו כיתכד סתעטכ סדסד סיטור 'ע ס6ט סוס סד ת6ד ןיגכ לע

 * חוופ לע תומוככתס ןידכ סנחקפתו|תתו נכסתו בותכד סכמזכ'קו סכחמ סוסו
 6מק סינ מק ךוסו ללמוד ןוסומור לע םוסט 6 וסט טס סו מח סנס סתככ
 דו תומס ךסנמד סמוס ודו 9סרמס סוג קל ןווכ מד 50 'קותפ מד סכקוול
 חמר .ףורבתס פר סוסד סמו סוכבפ תו ו6סל תופכו םרפל ממ סלע רכד6 סל ףטס
 6ויסל וכקד ית6כק ת וסכקכ ל6רמו יככ לפמ בותכ 6ד לעו ודיכ סמר קיו ןודכ
 וגכ עו ליז סוסל ןיגכ סכוקב 65 סכותכ + 006 ופרכ סול ןורכסמווסד ספודק
 ךותכ  ךותכ סכותב לכ 6 וסיוכוב תוטל סיערג רסמו ןכרכר סמכ ןוסולכ6 סמכ
 תו:קנמ "יד סכמיס סוס תומד סכמיס יסיסד ןוגכ 'ס טל :וכקל טנק לוסס סוס ץ
 ז 'ל קוחכו כ ולס קיפסו תוקכ * תיזמו קילס ןוותו ד5 תותומ דד (כןוסוסוש
 תיתימ 'ד וסווכימכו ףתוכסםממ 6כקוכו רכד וגמ ןטרפתמהד ןופוה 'ד ןומוס "דע תוחמ
 ךותכ סקו סחכפ ליטכ דו 1עסְךסלמק ןימ סמו 6כמוס למ וכויסו ןיקלס ןמתמו דל
 ספד סותממ םחכפ במס ך(ייסיכו *יתסנקכ 56רםו יככתס ותולכ לו סד לעו דל
 יתמק ת6 כיטס 6כימס סוס וסויכמ דס תומ 0510 רג) ססבמכ סותמס ויסי) בתכסו
 סרורכ יסדו 6% שרטו מכ תס ותילכ 6לויתמס כס כוטס טמ ותו יכס לכד ןויכ 0
 סח תוסו 6קדכ סוערז רוטכ 6לד ן6%5 סינ ווו סוערז סיגפד םכ רכ) סי יו סלמד
 ןיטנכ וכרעת6 כר כרע ןומיס ותסדכ ןופמסל טכס 606 תו לרוק דס יפ6,05שו
 6 .תומב ותימ ןוסכמו לנעכ ותו ןוסכמ ןומכ ולומ\ סו ורות 6ד רתכןועמסר 6טכסד
 כ תכ 0 ותמרמ6 | * ספגמב סותומס ויסוודסס ור6תטסד ןומ'ס סכס ותימ ןיכרחסנ

 ןוכמתס ?טידק 6ערז ןוכו6ככו שרצו ורמתס(ד ןיגכו ווס לרקעמד סיתמ "ותו
 כמ 5%רפו וככ תסיתונכ סלו כיתכ סד עו וסווכמ דס ופיפס רסס 6 ןיבכ וסלכ
 67 לעו כיס 6 ןיכרמ6לעמ לכ 3 רש יככ לכמ ותמח תל כיטס ןכו לכ ןיכרססד
 סלק ןו רכקו יתדקנמכ סרטו ככ ןוכוותס סד ןיבכו סרטו ככ לעמ טסו 6רק סישר
 ווס כר כרעמ ןוכיס לכ * וגו עס ןי לופיו כיתכר לגעד 5דכועב 6ר 6מווגכ סידסב
 .36רמו וככ תדע לכ תססממ ?סקיו רתכל כיתכ סמ לסלי יככמ וס 63 ססוקל)

 2 א 6 7 |



 סחנב

 6תימדקב קת | *סמנרת סכת מ וס
 6לכ וכל וככרי רמס שס לכ ת6מ בותב
 677 ודכפ כר ברע ןוניסד ןויכ לגכב
 סכק סעכ ותימד ןסמ וסיוממ ותומו
 ןומ רמס -%סרמוד וסיידסכ 6סייפתל
 סע לסקונ דסס דס רטס) וכלכ ורכחת6
 רע וסיודופלכ 36רסו ככ תדע לכ 6
 (סת ןוכמעורממל יעב סנס ןוכב וסב ןו
 סמורת סכתסמ ןפס 6ד לע) וליד סרוווד
 6סתד (כועב 05 רח6מ 6לו סכתסמ
 ןינכו וכיידסכ סלנידסכ ןוכרססל 6פותמ
 ןוכול טס 6כס ו יו6ינתט6וסלכ ךכ
 * סותמס ויסינ -ווס םיכ עזב ןוכיסמ
 ןינכו 30רטומ 6\ סותמ יסדו סיתמס
 ככ ₪00 ת6 וסט כותכר ןו3 סכעךכ
 רוע!6'כרע6 *וסווסור ומור6:36רטו
 כסכס6 05/6 סוס תנסו סמכ 06
 רמ6 +6ע:6-ירכ 50 -- סד לע (תגונפ
 רועפ לעכל ל6רמו דעכוו ביתכ סו סול
 סדומככ סירסכ לרט' ורכסתסד ןכינת)
 יכס יוטוטקכ שכ רככ רכסתקד 7
 רזפ% ל ' רועפ עבכ רמו ורכסתס
 656 רועפ לעבל 36רםי דקביו סוס יכס
 6וססמ (רסו וכדתסד תוסס 6.0 0
 6ורמ 697 6תומ ןמוכרתסר 690 סכוק
 לכ ת6 כ פיקכ 6סו 6 * (תומ וסוינע
 טעס ימפכו 560ת)6 עקוסו סעס יס
 תיס סעס ןמג.5סרטו מב יססר סל וס
 סתס בותכו סעס כס ביתכ \ למ ןל
 ' עס ןמ ליפו * סעס לסקינ *סעס רו
 ו רועפ לעכל 50רסו דמו תק 0
 םכו6 רקד סיפוס ןמ לב6 סינ ופלפ
 כותב לו ווחתשונ סעס לכסוו כיתכד
 ןווכ סעס 030 * )פרטו וקתמונלכסונ
 יסעס לכ6ו)10מ 5סרמו דקכונ םותכד
 טרפול סכומווס (מוכ עו לוסס 6

 וסת

 אנמיהמ איער
 .% טעורק סכת5מ פק ביקב

 ףסורקת6 037 בכ .ברעע ו '
 בכ ברע ןוסנע לכעתלל דע רוכס) סנסק
 :(5 ולופכ וסיומוב ןיבכעפמל (סמוכ לוכיבכ
 ' סעורק סכקפמ וסק 67 ןינכ) * לסל מנ ונס
 .ןימלמ6 6פעסל ףכיעב 557 6כסש ופתוטע 05
 'בב ברע לכ 696 לוע (3) = * וכויסוכו ומיב
 'סירכ ווס ביתכ טע ל5רטוכ ןיברועפ ןמול
 ןופ6 וסוימע ורכעפמל רתב .לסרשו * ם5

 המו

 .* 36כסו וככ תדע לכ ששר ת5וסס כיקכ סמ <

 606 לוס ךיככ 6טלוק כט5ד 055 לוע 6ל)
 ל וטענ בותבל 6ן0 (דס ןוכעע סכוולל ועב
 :ומכ רכ 655 דוע 5לו = * סכותכ ותסכס) םדקמ
 כוס כנעמ רעת6. ןסוללע 6תולנכ ללכס*
 6כמוכו ןותימפמ ירפע סוטסוס 60 " ססעכס
 וכו ככ ל6כש לע. ןוטילס ןוסו6 כל בכעס
 ןולעויו 6וס ךורכ 6סקוקב וכטלס ןולכע ולוסכ
 ןירמסו ןיסימ 67 ןינבו ילועו סיכככ יטפסעב
 * ססכפ 57 * ךתלוו סיכד0 וכולעב סולכ6 לו
 6תסוכסד ול סקפלו (םודק לכובוב םוק

 סרוכסב לעס) ססולק סכיכ)ב סק
 סילק ספמופ יןמ (ק | *וכס לעתס סלעדק
 שכרפ סועק סקו קחכניל [פיקפ בול סועק
 טפנמס רנעתו ללפו) ססכיפ דועעו) :וקכד

 67 לילכ לד ןונכו ללרסול וקוולע 6כב(3 ןיבב
 ףוככ 6כסו קני ןיממכ ספסיפ סככטוסכ 671

 'ןולע 6ק7קל

 :ססלע 0כלעד סויר ןקו5ל רעסו
 '(כוושכ סלט סעק ןמ סע (ןק

 חתפ

 וסו6) קנו וקופד לסע ס5 ףתפ) ס) טס
 פקבל לר סילתט6ו סער דינעק6) םקכיפ
 טיפ יומו סול (טסו ףעוקרכ סט תוע ןט ) פוס
 ףוטחל לוכו סעכ וסולו סעוכ םילקטסו םטככ
 שעל וכטתס6ד ןיסוכ ןורקב ץימ6 ןויתל ירק
 טיכפ ןיכתב | "סח ומפ< * סקספב ופתתס7-
 ()יפכ והיב*ת6 (ל7 %רש לע ספ %

 = וסייןורקל



 םזנפ

 * רועפ לעכל לסרטו למבו\ ביתכררסמ
 כיתכ 65 רועפ לעככ 59רסו דמכוו חת
 וכסו ספקותו ןיטוסק רועפ-:פכל 6
 6נחלופד ןינכ 6תעד סב רועפ לפב)
 סומק פסלו סומרב ערפוממ 6וס רועפד
 יכְסְח םתדיכוע 0וססו | * תסתור 3
 ומקדןויכ לסרשינ "סוכל ףקתת0ו סיל
 6)וק2קנ וסו6 סופוד קנוזנזד וכיסס 6ד
 ןוכוסו ול סת 03 ביתכזעב 0סד סולד
 60 וסווחרב וערפ ועד 6לוזמז ןינכ
 6כתומ לטכו םפכפ רפכ יכנס עו סעודי

 *ל0רפו וככ לע רפכיו ביתכל

 חלר
 ןוותל ןורתב סכומס תס לוקלמ *  ןסוונורתל
 ולעלו * סכיתכ ותפס 6 ו(נקכ זמווסו פ
 סתימל סיטכנ רפמ קפכוד ןינכ פניכ ףתקשס
 * לוע סופ ינסעפ קסנ5 סימ ףתתסס ד ץיבכנ
 סוכ ופתקסס +תלווסד ילויע ןיכפל (כטסמל
 ףלתמס לסמ סינכד ססרכל7 *  בקעו) ססרכ%
 למתלה ןיבכ 56 וטפ וסול כקעו מפל סב
 לכל .ןונכ ל 5 ספ לסומפ 6 כבע רסלכ סוב
 ונקמ 6טלעב ןודכ תילו לקסודב וסוס 6לע
 למס וסווכינכ) סיכ ופקתסל[קב6 'תיכב לע
 קקכיל ססלבלל ירוכו 35רטוד +קסולכ ספט
 נסו56 ןמ וסו1סב6 תלתכו '  ךילבע ללרסיפו

 סילקפלו לוקו ש וסוס ₪157ו וככס ןמ סל רכז ,
 לודי ןט ססלע לוי ןומיפ ןודוי ןירקו קורל סכו ורב לע וככל ץיבכ סיכ סספפ סכול ל לודי סיב

 יסיל) ןולגכל ןפעבכפ ' ןוב סב רכה דודי ןומ סיס שכועו ד)* תועפכל *ךוב סססכלל סכ תרכל
 ןימפפר כוס קבטד וס סוס ןומלעפ דועת סוטכקס דו * ספלע ועיטככ סרטעתמד ססודק תל
 וסייעונכב 3לרםו ןימוסכ סיב יוסעל ךולעטכו ךותיכ תווווט לע סוסרד ידסה עו6 ןיכט ןיפוד פו
 סלפע +תלכ ןופוסכ ןומו6 ףתורולבו סכלפד 6לכיסד יומכ פקומורטמד יומכ ןומופו ןוספל .פירבב
 סו ידשל .דוו עלו סכול55 ומ סת6 סיככ רטתל 6סו טוטק)לל סעכ ס65ע סכלט ימב ןוכיפל
 ברקע ספוכס דוד רמל סונעד םכ רכל סול קוומל 557 עכס רכו לסד 65דוק לע תלטלסה סולי
 יסכמכ סיכסכ רעסעב כוכלו דול 6 סולעד"סוכס ןסוס כלכ וסו6 טקמוסו6 .קדיקיכלכ לו יפפל
 ןיבפסע ןנופ לכל 5םטכ .תנפסבכ לסעמ סורתסמב וכ6 55 פוס בר)6 כול לסס כו סי 5לק פיכסס)
 *רעומ לוטקו שפסו כלכ וסו6 סו רמת 501 *יוכוק סופכ שכ לכ לכל ליפמת6 ץיסלוד ןוכיפל
 וככול לופוו בותכ סולע סביזמ וסולד סולע בוככד פוסס ערוטתמסד דיו = 6ספכ סילע ןיביככמד
 רוטק סולע בזככל קודכו סכמ יככס לפוכ 9 בויס טפ 67 ןיבבו מממ לפנמס ליפווכ סלמד וקו רוס
 מטס ןופפפל .ש סיפדק לע 6ילופידטק לוי תוסוסושד ץיגפק תו5 ןילפתל ןיעונרד ורוטקב סיל
 כוו5 קס ךוקו \עיו סוכוסימסס סרעסב וסול ל5עוו לסס סועטל קילסווסיל6 כיכר סוכו סינלק לע
 .לדסקעד ן05 תיסו ' ולכי פל םבוכס לוכב וסויס סללע קבנקמ7 ככל סוטקו6 07 ןינכו רעסס ןט

 5 םונקו) סקלכ6ב רעל פד ןינכו רמסו לקב יל תסמה ןוסוס ןולפו רעטבט 161997 לופס סול
 ףיכזופמ סמע תלסלסר לוילומוסיפד ולס ןמ ' ןיבכו רוטס לע ככוכו מע סושמ לע מקל לכיבכו ולוקח
 ססולככמו קוו ססוכלש וסל בטקס סבד ןיסרכ ןיערקד תוווומכ סול ץויזקל דיענ ןיקיוטו ןודס לכ
 בלקט רזסו ןוסירסכ כ תיכב'וסב סכ ןיפיסכו ןוסיעוכד לע ןולפפ 193 ס5 ןויןס לכ סכ- לולכ ילבכב
 67-76 קמ לוס יט סמ רוסו לד ןינכו ןיסרוד ןיפועו ןןוס לכל סועקד ערס רני 055 רו תיל תמוז
 ,76 ןמ ו תל5וכו סכטסקב ומס 0כימנרטמו סכלטד רב וסּוסד סוכ סיטרתלו תורכ לע יכקל סמ
 טונע .סוטקול ןסוינורקכ סיסכ סוס קסטלק סד07 ןיגכו ףוסכ סעכפו םלככ סמכס ןסיל יט

 כמ >וסוימע יסכתס ןול6 ןולמ רעל יכסל6 | * סמעמל ןורס< סכטקעל ןוטלכ וסיל7 ןמכלב
 וכר ג גו 3. ₪ ו



 סחנפ

 ףלע 6מו6כ לוס ןכפ ות6ל סטלער וככמ ןילמ עטסמל ףסיכול 6:קל)ק לכו יולנחל לועל% ומר
 ספק עדו סוס 69יכו" רד ינמיעב טעכ לוט סןקס ריי ןכ סקכפ כ סעו6 16 ילו ךקוערכ לוק 5
 כמוס לולל סקכמ * רומש ןכל 67 ןיבכנ ימיכמש3 יולב וע ינפב סיב סל 56-15 16 סוקוערב סוסי
 = טוס (סעוסע (וער רמס * ברק 50ב05 סבוכ סכלכו סירסכ סר05 כלו כרס לכ לוב סול ןשיוסלל
 ץיגכדו 5כלע יעק ןכע תליססו ןגע 6עויקד (פולספ קורע \טוס :סו6ד ףקכיכטל ףקולסס 07פודע
 9תעוסוסו 6 ןסוונע (תעסכ וסופו סילכס ןומי6ל טכש לע ןילסמץומופל סכטוס ילקכ ןיסיד ןיטנע
 ןתי* ךכ עייפמד סיבת סלע רטתסד סולק ססמו תסידס 9תעימ + סיטסס עמשת סתסו סב רעתלל
 ועו רססכ רוית( סלעו +נמוכס יסולו ס55ע 5סכד סמק ןעת ימת ןנו6 ךכק ע5סכ סיטוךכסוע
 קיפ6ד שופ וכויסד וועיפמ סיפסר וכדו רובר לכו פויכשמו .וכלס ימטס ןוסיפד ףפרי וילוובלע ומ
 םורפי סוב בופכ סמ 6דוקפו (רוקפ לככ ןיכ סכרבכ ןוב ףפופככ וב סתורולכ ןיב מש דודי סוכ
 ככ6 ירק רודי סוממ סוכל םכ רבד רכש 6וסס לע ופרב% לע ולע ותרכל לע ןססש וספקי ויפככ
 לע 696 + ךכק עלסכ סוסו יפו ךיפ5 וינפ דודי לש ןונכ ופרכ6 לע וספשו 57 ןינכ) לתמיכסל
 לכי םוטפ ילד עלסכ ספיקת ס:לס סוב וסופד סכנת וכס ףו6 * יתדונעו :עלס יו סונע רול
 * סול סומק ו6ירקת6 סופת לכו = >6לםכ סמ:קמ וס יפסכ = ?עלעק ןויטק לככ 5:5
 סופל ןמדו67 י6ססכסו סוופמופ) 67 כמו סרקע סכ6כ ךיכפפ רופכ ןק קי יכ 67 ןינכו
 וכטטו בותכל סוס 67ס 6קמוכסל סריד ןוסלל 6תוכתמב ןומולד תוסו  סיויפסוס יככ 5קעס
 סתלופל סנטמ וכפע תופ) סכול ןוס) רסמ סתרלל סתורולל = * רנו תכמס ת% ללרש מב
 6תמיכט ןוסכ .ךומפנ רופכ [ק 6כקו יכ 56 2כ6 ןוקועוי לכ ןוסמע לתסוכמ וו 037 סתוממוס
 ןוכעו סלמד .6ור) ןנסנע קכתש6 60 ץומטווןוקמע ןקכתס(ן וסוילע (ייכס ןוספ) סלקע סלב
 * (לקע ורע סונכ ו6 = * ססטע וכלע ןולל סוסורפל * סלט תל קלטת לס ןןקטע תסכפמלל
 שקת 69 וסוודוטל ןועכקק ןול(ב לכ6 = *ס60 26 / קלטת לס וסיירומל ןועכק 557 ןיצלכ
 = סוככס יקולנמ) בותבל 6ו0 570 %ובככמ ןויעלל תוכלס וכ6ע תול) = * סוככס לע סלט
 /%פ1ער סוכככ ןוכיסכ 656 לוכו ס(ככ לכו .ןוסב רמתסד סובככ 105 = ידעו סליעל סוככככ
 לכ וסייפרוכעל ועולסלל רפכ סלס ספעבסול56 רפלו) = "רוד ימויק רעו סליעל ןימולל יל
 לסכ וכלכ ורכסת6 1ק5:5 6פתוס 6סיל לבעמב ומ תיל 97 ףתוכעופ 5 ןגפ רמל ןפולוןמול
 ולד ןככל סופקו( ווועדכ ממ)ככ סדס ספעפ ומיוסנ ולוד ףקבוסמ דפו דק כ סיב לבשמל
 565כ0י סעפי 67 ןינכ) *ועע לו סלל סת * סל סל( יקוערפ \5ב ימ6כ ןפסו לסס לכי 6
 ךנפומ כוס סיב כוככר 6ד (ויס 1503 לורטלר 6וסס יפרו סולק סכיניכ מא | 'ו'סועכ
 ו רוססו לכסול וכ ןיפס לע טספתל וסוסד ומסע סמל סכלס סכ רעתסר סכלס כ שיותמ סימל
 לכעוס וישו שולב 66 סופול תילו רלומנ פיכככ לכל ריסכו סילובב וסבת6ד פרסוספ (טעסכ ?פירוסב
 סקיפרו רקכו סוכ קפל ססרבלד רוט רש רקבס רזותסד סעוכ ילגקלו לילמ סמ רמוס סלילע סע
 .6מונוב רפ6ו עלס ןקסמ קופכ (ממוסע שיער 6סיכסלפ | *רקכס דע וככפיו יח > וו לוככ ל
 6מסכסס לכו ךכע 6כמטת6ל קולע 557 כת5 0מקכפ לכ 507 ךוקמ 5כמטק(ל :פ לינומ סמ (שידס
 ומ ומותומלכ ןממלככ 075 סטעב רעסד רתכ לשידק (םובוכ ל 5 = * ךכמ ףויסכת65 ן5 ול יכסיס
 ןוסכמל ןותיכתמ ירלע סד לע סועקולד סמ קופ כמס"ןקלגכ סד6ס ק6 סיד 6 רתכל רט וסיכ
 יכס 5 סול רט6 | 'ןטננַב סך6 קס סודל 6לביו בותכד סול 6רב סכק לכככ 65 ןוסכמו לרככ ?וס

 ופ =



 טלר םחנפ
 רטלכב 6כלטד ןומיקוסב 056 ןןסכל (מקוידב דוכעתס 03) וסימע למ דוב 0קלומ וטו 65 ןסוש
 6לכב ורכק67 סכומל ב5 055 -*וס בט6 עדוקתט6 וכס רפ6 ופימכק וטו סל וסוסד ותומלכ

 פיטכ סוס לס לכ סילע .סיסעכ סוסל סכעוכ סיקנוק לק לכ כיסי סוס יפל 6פכ לע טיטלש6ו
 67 סונקוידב דמו לס לכ סול 6רפ וס ךיככ 0טלוק 536 = * פוס כסחמ סעב וכ סוכמ סיקלומ
 55כ 6טלעב 6רבד ןוירכ לכו 693 ע ץרכו סכק לכפס6 סכל לכ סופת וסולד 6סודק .תוכלט
 65כ לע תלעו ןוינקו ןוויככו ןסטש לכו ןרופס רטע סכ ללכו ללכ 6דוכפ 5לב ןיפתתו ןוס5ע סב
 ןונכ = * סנע תוחפ ןוסתתו ןופלע לכב סכתמס 63 סיכע רב 5755 ולו %לכ לע ןנלס וסל
 לע קלע סכתסס 657 ןיבכו = = = לסט לכב ותוכלמ) סוכ 6שיוקב וסלכד ועולט וסלכד רס יסוד
 רמת 5פכ לע קזמכד טסמו שרסי מומס 'ףורקתס וסווכמ דב ופיפל סכמ תוקפ ןי "נפו ןולל עב לכ
 6סודק ?סוכוב ףתס * טיבו יו תכוטתו סוב מפס ןימע רלשד לכטסמ לכס סכומפ לכ סתוסר 65 יכ סב
 70 סופ כוסו 057 סוקפומ קמפ לטועל ליכיד \סע תיל ןעכ וכמ6) סומק ופטעסל) ליירכס רספו
 סיכב סוסכ 05 מו ךסלטב לו סירבל ול סוטנע 5% סוכו לכ 5ע לע ןימלע 5רזכ 055 6מלעמ
 עמל דומ *ספיעס ןמ רקעכ רחפ רבדו סימס סש \עטמט ןיתימתפל ןכבר סומקול 67 ןיבכו 9מלעל
 15 סממוסע 5וער ורמסנ סול וכורכו פוירבס לכו ףסמוסמ סוער סדס לםילק (בינוכ סלל ןילס ןוממ
 עדכמ5 ספרפכ 5תולגכ לדתסלד ןפט וקו סלכו * ויד ל7 עמסע) 595 5ט)עכ סמרב ועל סוס 5
 * (קפול סלכד 5רגפ רטתלד סעכ = * ןיקחוד סעכ סכינכ לכסמלו ןידוקפ לכב .ס2 כוקו63 5תמיכספ
 פומכסל רעת6 סמיבכו\טק סמכמ ןמע ס6לע ףתמוכסד יסו5 תויתו6 בכ םי ס5 לןסס סוקטכ בכשו
 סמימו) סמכס וסוסד םו) * דסק תבסלד 5רטסמ * יבסוסל סיפל5) דסק ססושו ןכייסנ שי וכול
 תודמכ ןימיקס ןיורב יןס ףת = *שו וכסוס ליקכסל 57 ןונכ) סיכדו סיכמס5 סכולס סושקול יכסל
 ןיעכטו ו5 ןולדומ סב דדנמ סלסמ סדמב רמת6 סלע סב ןורכדו סב סילתסעל סלע %יסס סכקל
 656 סופ יעכמ יעט 5 רוכוק "ומס קס רוכוס רס סיקמס לכב וסו6 ו6ס) * 6תילוס5 ןיפס
 * ךיתככבו ךול6 625 סדמ סוססב ועס כס רוכולל סלט סיססב /
 ותטדו רמסו חתפסדוסי רי טעמל כר ןוכ ותנמ קלחת לנס | לה 5 ע

 ףוסוסל ןו6 וונע סלועפ סיסי סנס סול)סס ספעו רס0 לכ יכ
 )כ וכ סכעדו 05 מנע וככ לכלע ר'תי סותמכמד כלמ סמל *רבועוברל ןיס וכמו

 סל 6רפ6 םכ רכ עדי )7 סמ ותערו רמס וסוס) סלועל סוסי וס סיס360 סמעי רט |
 ר6מ לכ ועדו 05 עדי וסיפד טעו ימנע יככ לכלע ףקלס סיתמכק (כלמ סמלס יסדו

 %כתס6) סוכ חגס6 6תדוכע רובע וסוס דכ 6שלעד וכמוס רסמ חת- 6מלע וכב
 יפ6 וכס 105 סכקו .י סוכמ ערג וס סמ ףיסוס רתכנו סיפ דוכעו ןוכ'ז ןורתו 6במז
 ךירטכס 5:1 תוסי ו םונמ וסופו )כ תוטממ סוכ תילד וסתמ סותדומע
 ירסמ בוט סכסו ספע רט6 לכ ת0 סודי סרוו .ביתכ ךכ ןונכ סיכת סטרב )ו פסול
 15 רקס קחטו'ר = "סלוענ סיסי סוסוטד) סקלעד ףכוקקל סיסללס ספעו רמ5 לכ ןת
 רפפלכוכ *  סול ועכמ וכס סרק יסס 630 יווכפלמ ןסרווט סמש סיל3 50 וסע כס
 כיתכ 'עוותסס 0רח6 6לקמ 630 סמעורמ0 לכ וסט" סלועל סוסי לוט סילל6ס סטע
 6וס ס6!ע רת620 *סינועבמ תוזע "ומ סכסמל סטעו ךתלוז סודל6 סתר 93 ןיע
 62310 דח ןויפכ סיכמו כס סנוע ירק רכיע 9כ3 וסלכ ןימונוכ קודו קיפכו דיגכד

 קת קו ְ



 םחנפ

 טומקו6 סו ןיכנו6 רטט לכ לע סוס 6רוקיו סקנע נפו סו 6כקת)ו 6יקתמ6נ
 סי ןקתפו סי יקט6 רוד 3:6 פסל סי) ןיקת6 קופכו דונכד (יכס סנוע סוסו
 6וססכ | >ןימ!ע ומעל ס\על סיכמ יעוכמ ןקיספ 65 ןירטעכ סינ רטעמ סיתדיכעכ
 כיתכ ד לעו סוכ 6נכד .סעווק ןוכלוס ר6פ לכל סרפ סוכ סתוכמוסמ 6ולת 6
 ןו6 וע 6סו וסנ ונס וס סוס סוס +07) סלועל טיסו וס סיל360 ספעו רסס כ
 סנוסד מממ ערנת וילט 4וסות סנ'ותכ סתורולב ד עו עורגפ ןו6 וכמו ףיסוסכ
 ןו6מ סהוכב 6ד סתס סודנ6ס + רודת סידל(ס רסס ד רעו פוס (תורולד 67
 רידת סמעו סמע 6 לעו סוד)6/6ו סורטס 'ותכוכתל רח ןופ דכ רסק ןיסמו ףוב
 סו ןוקת6 = *ןוכפלמוסרוומ סע כיתכ ךכ ןיגכ ןורד ורד וומומ ןקספ 007 עובמכ

 ןופנחי סנו וימפלמ וסרייד ןוגכ (תתו 9ליע רטס לכ) דיחסד סינטסוקתכ סמלו
 תי6ות לכ6 * תרמ6.9ק ריפמוסדו 0כ6וכר רמס- ןורד וכלל רקס סכונחכ סו
 סמעו ו6דו רודת 50+ ו6ס) ו6ס ןיכ סמ סמע רתכנו סזעו (תוקרקכ סנכתססנ
 סילל6ס סמע וסט *  סע רתכלו ןירד ירדנ ינמיפ ןוקספ מד 0כניסי6ס5 ןוקת6נ
 סול ןיקת6וסומ דיכע ס6תת כל י6סד יפסכ סמעו 6ל) סי תקל סרח0 סליס
 סקדכ 030 (עומ) ליפדונ ספת כליל חכמוו וטרכ לועו ס03ע סכמוסכ ועוד ןפמנ
 ?ןקטתס ס6תת 'כ)ו6 6דו טרטורמומ ורקס 6ד נעו 6וס חתפ ריטכ וסר חת "רוח
 6לע וכ ווכפלמ וסריגס טמ סמע 9% סטעו כותכ 0% סד לעו נועל סמק ןותמו
 :תורוסד ימר6 מכ יככ ןורמתסינ רסס )ו פכרקל ןוזחתיד ןוכו6 65 סינ ןוכרקו 5
 ךמות סת6 רמס סורמ סיכ וולו לכד (כליפיסס לע םק * 606מםלו סימול ןוטסי לג
 פע סוס ןכו'כותכ לרוגס פע דעו סכלמ דוד סוכ דופסד סכדע סר ילרוב וסמ * ולרוב
 יענו ממו ףתירוסכ ןונדתממד ןומוסד ןוסקלוק ספכז ביתכ לרוגס ויפעסס תמו" וו
 סד סונעכ סיפת סמכקס לדכ ס0נע (כוומ (עוו לככב ינכ0 ןוכוסוווחרס ועדונ
 6כ6 יבר = *ונכסוידכע סכסוסוינע רמת 6סנןותס סד רקס 9ליעלד (תורוס
 (וס לדו סידסכ \תתט0ו עוקר 603 ריפסד נוק 6ד עוקרפ לעמ לוק סיומו תתפ
 וכטכ ורבסד סוס דו ינוח ןוכוס 'ע וסוונע סיסק סעיקר (וססו ויקוסנפב) סמע רכז
 םמסמ וכו ןופונ\סדנ ףליע) סלועל ןועיקר סעבשר 1עקנפ 6סנ סו/'כ סו ןיכ לכס
 כיתכד סזר 6ו0 67 ודח6ת6 סיכ יככסמו סי ןיכסיד סע 026 סינידמ סינ תי 07
 וונווס קיפס סונולכ ד וכרע לנומו תורסמ םיככמ 671 -17% תוכנ ותוכוכס ווכעבו
 וסויכ קל ןומ לועסו וסנכ) שוככ תירזטכו .ןוסונכסו ןופיוח ןומו6לע'ט:םו ןירטס לכל
 6ס) == *תונונכ ךפכומ6ו ךהספ רקככ דוגסל 6לכ וסנכ )ונכ רןככ ססד ןוטלס פו
 וסנכ רעתס לוקו6סד תעמכ עיקר י6ס ןזתססיממ עיקר יס לע תו6 לוקו סומסוס
 ן6כפמו .ןוסינוח וכרקלו וסיותכודכ סקימ) 056 ומר וסכ תנו ןולטכ 03 ןיסונכס
 ע רפ6 עיקר לעמ וסוס סד לעו סימיגכ ןכרכתוו עוקר סוססכ לוגכד וכיט סוס
 6ד רופס ןכ6 ס(רמכ 6סכ תומד ריפסןכ%לע רט6 עוקר עוקכ תת | סמ6ר
 %רטו ועכ דכ (ליעלמ 6תסכ ת6דמ ןכ6ס תס וללנו בותכד 6ור סוס 6דו 5סרסו ןכס
 תוחתמ 5 סדו (וכלפל סרו סיכלפל 6ד רמס וסיפולרוגסיכ כותכו ערס תרי

 ויסרוכ 6 + +"



 םר סחנפ

 וסדו לרוגס פע ךכ ימובכו ביתכ ל6רסו ןכס סעור סטמ יסדו 0תחכ 0כלמר סייסיכ
 יזעפס 'ר וסכ עבפ דוכ) סטופ וז וגס סדוסו וכרו פנו | בר = "1תפפכ כלת
 וסדוורמ6 סוכב) וטמררע * סתכיכטד סורתכס טוסרכ יסדו ורמס סורתכ6 וטסר
 ועמס וגו יטקכמ סדכ ופדור ולס ועמס רמסו תתפ (תדח סנעמסכו ךדסכ ףתתמכ
 סכ ןונכתסת 65 רב ופס 0706לו 6תוממוספ רתכ ןינזסד ןוכו6 קדכ יפדור 0
 סקכנוס רוכ /סוטוכס )20 6 לע וסוימרגל סתומומרגד "סלע יככ רססכ ףסדוקלב

 : סתרקמ רוכ קכמ ל0) |
 לככו 6יס סקפסוק * ךכ ול וע סדס וסל דע 'וכו רועללר) יעסמ) לו6 סנק שי = | בר

 'וקכס ןיב וקסנט סיפולמס ןפ5) * "5 סלוט 0 לומע טפ \ד ךל ךל כסרפכ סספלכ
 סתוכלמ 5כלמ לוד ןיסמ6 וסמס כמלו ל3 וכ סכוס כ דומע *  ספ בוקכס ןוכל יבפל רמ6 קתעסנ
 6סודק 35 רעל סוסל לק 93 5 סכופ 5 ףל = *סטלס 93 דודכ סוקעכ טכ סכוס ספ + וסל
 ןקתפמ לכ סודוב ןרסזתפ 6סודק סעיפיע ןיפכלר 6:סד ןוכר5 ןומוס לכַב ווכדס ךלעס יכליכש
 ךיקכ גלו5 סיקעכ ₪ סכוט * וליקלו ךכ סקטטבו סלינפ ליעס יפיק לכ ססילק ךייסכ) ךכינכל

 " שת וביע רלול
 תופועב"ימ ץפקס כיתכ > וגווכברק תל ססונ6 תרמסנלסרש ככ 6 = יש

 טוכוס נעו םכרב כפוד סכקד 6תוער תומ י'וגו"ו לוקכ עומסכ סוחבוו
 ןכרקו סימנס ירקסו סונט ןכרקוסו6 67 סכוק וכ וסוסד ןכרק 050 ןכרק בורי
 פור סולנ6 וחכו פתפ 0כ5 | יִבְר = *ןוכוק לע רפכמד געסו וכס 615 דימת
 יוכופ לע טנ רבד ןכרקכ יערת 65 סכ ד תוערד סומק)6 6רק 6 * גו סרכמכ
 ססודק (כינוכמ לכעמפ וכסו * ורמסק ו6מ ועדו 03 כ וככ) * סרכטכ וכ 6
 3ע וסגתסו סכססמד סרטסמ ספור סולע ךוטמ6 ינכוסכ 0בתס0 םכ רכ ות לכד
 ףקתתסו סונסב רכנתס טבססמ 6רטס סוסו * סיתוער לכל סינע טילסו םכ רב
 סמלקמ וכ סוסד סכמזכ" ססכדת05 סילע טונטו םכ רכ ותל סותוער) סינע טיפסו
 פור לוססל רכתו וטרחת(ד דפ סונע וינת סונוד סרפכ לכ סינברק בורק6 סייק
 רכתסלכו סכססמר סנרד סוססד ורוכת לוס דו סו ךו6מנ סוניל תו0ב וגמ
 63 וסו תוסו 6קדכ 6וערב לכסתפד וסי6 6ד סיככרק ביכקנ סכ0סמ םנר (וסס
 65 סלקל 93 ד ככר 6סד רסמתסיכנכלוסולכ סוכברק 103 חור סוס רכת6
 6כ6סמ חור 6וסס רכתוד סרכטכ חור תו6ו +דכ סוד יפכו ךכ ןיגכו יכלכמ
 ' בופו סו ךלוס חור כיתכ סונע תו 6קדכ סול רכתוד ן6מ סר לעו "טונסי ל
 רכטכ כ) | * כוסו נו רסס ןוענענ סיכב) כותו 5)ד ףתוקטבסכ סרכב סוסס ינסול
 6רקוכ סוכת 5 סול 6מ:עד ןיגומעכ בנעת 6 6נ\וסנתס 537 סרכב וסט סכדכנ
 סומרב לעוו סל ןובכ יזע 07וביסמ -?0רסוככ ת6 | וצ *סוכנל וסיק
 סלכ פוקס מגל יתסכ חתפ ריע:פוכר = םפמ וע וסי6ד סכ6סמ חורכ 5כ(תסלל
 6כס (5נכרקד ןירדמ עיס טס ) 6ככרקכ סירתס תו0ל26 סועקו6 סלק יס "'גנ
 ( י5ע5 קעתסכ ?ם ) 66 סמתסנ סמ (וורטד (וס תו6ו ףר 56 "בחת6סלכו
 תיעחד סמ סיסס 6עי6 בטס + כפונוסנ ס!ש ךונסד סרפסב [סיעחל ןוגכ רע

6 03: 7 |. 



 סזונפ

 6מלעד ןוככרסלכד ןונכ ימנ) ותפכ 67 רמפ ס3ק סנק דק (לכ רח עמדו
 סתימרקכ. ךסוסו יפד סור 0תומלקכ ןדעד 6תכב וג ןולווע וטלכ ןוק!כ דכ
 * .קכרמ לע סימרד וקירזנוסיככו סע וופסמ דוס טכרכד יעסכ מכר "ו סתורושו
 סככרוקד 6מעט וססמ ןומסת6 ןוטידק ןוחור ןומיש ךסיס סלכקפסנ עיט (ז0
 סקסכד וסוככ טתבויתב כלו פור סוסס טכ רכ 6רבתכ סוסרותו סו טמסבד
 -ף36 לע סעוכר סעטב תוסק ןונכ וס סור 030 * ףסכדמד 6רוככ סי %דקוסכו
 תוסד ןכמת ד !עו = "תומסכ ןורקס וספכו סעוו לככ תלכ0 ןורוט 6200 ןילוט
 670 (כיקלכ סמסכ סוסס ןונ ךוקל וסלכו 0מ60 ווס סעמו ירועכ לוכ6 סריעכ
 תדכע (וס ןכט תופכ 055 ןדרוד 6ימ לכו" סכק 90 פוס סככ6 ט6 ךול90"ו יכדסס
 גמס לכד סריפפ סנויד רתסו "וסופ 6 ןדרו חינו יכ םטכו רסס דק סעועב סיל
 ומוקד 6ס ) סטספתמ וסווכמ 6חורד 6ד ןיבכ 6תתלד יריעב ומסנ (ידוסוו רקע
 רכ פח לכו וריעככ תתל סקור סוסָס רוונתסו 0תת) | ( וטמפתס וסויממ יכיעב
 ןומוס לכו סירת כתו קנס 6ד (ריעכד סקור ףוססו סככרוקנ ריב ותיוס םכ
 סכנמ סוססמ ןויכסתסו ןיותסו וספככ 6חור סוסס טסעתסו ןוכרקתמ ד סכוול
 ןוספוד 6תוכ וס ןיגכ סנס ןוסלוד סכטסע ססד 67 6וכד לפוככ (וססד 6לד)
 סקכ טשו ךרד 50עו שנ רכ וטסע ןירוגיכס ןודכעת(ו וכזתסו ןונסת6 ןוסלכו
 רעתטךיע סכק) ורכ ךורכןועמט ר רע6 'ססכס ןמ 6ככרק ךכ ןוגכו רחל
 < * 6רסו קסככ סד ךמסו סליעלר ךיכס סמסו *ךתדנוו לגתו ךווסו ךיכ6 סקסו
 (ככרוק סט 6מוסורכ רזעלפ *6דיסח רוסי ןכ סחכפ וכרד סיתרב ד ךתדלוו לגתו
 6כוממ 63 30 * וככרק סלוע ףועס ןמ סו ביתכדו6מ ופועד סנכרק סמסכל
 ןעכ דעו ססימח לד ןובכ מוס סו יפיעה סמ סמסכד סנמ סמ (כככתסס לכ
 )ו ןמת ןופיבס ןירתם ןוככרקד 61330 | < תרקס תוסו רועלס'6 0כעמס 3
 ןוככרקד רקס וסווכמ יסכתס לל ןוסירפמד סורד טוטק יכול רכ ס(לגכ ורסמתס
 6ויסרוכ וסיק 67 6סככ ןיקוקפ ןיטקויד ד * ןימודק ןמ6ע ןומופכ 0רתס וסיס 7
 ןיפנ6 לכו וסלכמ לונכד סרטיכפ *סור6ונפ " רטבימפ"* רוס וכפ = ףסודק כנמל
 סנוע ןווכרו ןורטס סמכנ ןטספתמ וסויממו ןילסכ ןומ6 ןנינכת סו ןו5סל ןו5ס ןינכתסק
 .סעבר סל סוכמ סור יריעכ) טספת ס רוס וכפ ןובסחו ףסיוכמו רופופ ןומ ילד 6תתו
 6נכרקנ ןומויק ןולסו סוזעו סידותעו סימככו סורפ ןוכוס פסו דסכ ןכולכת0ו ןוכוז
 6דוסינ ןוכרקתע רוס ומפ סוססמ יטטפתמה ןיפודק .ןופיח ןנכי6מ גיס ןוסכמד ןיגכו
 63 מנע ו6סכ סדוסו וספווסת 09 0 ןוספד 6םוכל) לוסי 6וססמ ןוכסת 6 ןוסנוד
 תכירקת(ג סויקודכד ןוסיפורמ 6םודק 6תכיכפנ 6חוימ ונסד ץכווגכ -ןפת ןיכרקתמ
 ןוכסת ןונ6 ךכ + קנר 6וסס סוס סכמד ןוגכ סיכמ סססתסו 'סכו לססק קנר לכל
 סורר םוכנ מ(6סד 6פ) חור יכרקתמד 6םוכל 6וטסמ ןוכסתלנ ןוסלוד סלופיל סרטסמ
 ןינוטס ןירתכ רטכו סיכמ חוריפיעל טטפת רטכ ימפיוסויכמ ןוכסת6 כבכו סוס ןוסלול
 635קסמו סכומימ תסכ) טספת6 ךכ ןיגכו ןוחור ןורת 6פועו ףועו 67 זר סיס
 - טוטקכ ןומו ד סורותנ סכוו % כורסת 55 6יכד רטס כמ יפועל ?סבר קה

 כמ



 אמר / סחנפ

 .6ככרק דעו ובו\ רבל סכקומ 573 67 'כמוסמו ןופדוה ו ןופדרכ ססוופוע רלס לכמ
 ךיס ות יסוןוסניד רקעו דוסומ ןיינסתסו"מודק ןוור ןומוס וכרק תמו ותקמו וסויכמ
 ןמ 6 5רועוס ןוכ תינד ןילופ ןורטס סמכל ד סכוכפסמ וס סכוו 6ספ ריעז טז פת6
 קיקד ףעסות 0מ:ע לכ סיכמ נמת6 קופר ןריקד גרס דס חת"וכס ףו5 6דח (ריעַב
 "7 6סמנ כוס (תטס 6 סככ ןוקיקקד ןירטס ןורתמ (יככרק סכס דע 0כרברל קד6
 "ככר וסנכמ יסדו 596 ןוכרקסמ סנכרק תוכ טמ *  ססככ ןיקוקקד ןומו( ןממקווד
 וכסת ו כוכסו לס5ב 30עו תיחכ סור 6 סונס 6ככרקד 6תעטכ סיופרוככ קוקס סירס
 סרטו" סיתמסכו סיפור ןמת כירקמו 6נכד סרקע סד6 (ייסרוככ קוקס סל "ןמתומ
 מממ סוטודמ סוכמ יססת) סיסיומ בורסת 6כוז לכו ס6תת סדסמ יכסת6 סלע
 סור6 * סככרק סוססכ 6תתנ (דוסו סונ תונד סירס 60 6מות וס * סונוד 6לוסיענ
 סוכוזמ ( סיממ מ ) ןונכ6 0 רפס לכנוסלככ ליכ6 כבכנ יוס לכומול סר וספכב לונכ
 6ככרק יוס כבכו ססכרקל ןוכרקתפ (יסככ ןוקוקמל ןומקויל ל לכ 60 סנס (כועוד
 ןוכונוכ סככד6) חור תפכ ןודכ ןוסשד (דופיו טרקטמ ןוכסע0 ןוטסת0 דכ) * סילמ
 סגרד לכוןוסכיד ןו6נע ןוגרד ןוכו63 6רקעו שלומו יכסו 36רםונונולו וכסכ -ןוסלע
 ןומוס יכרקתמו סימוז לוכקל 6ניז '56דכ'תומדסכ 9ויסרוכד ןוכקווד ל סודוסו) כיסו
 ןוסלכ ןרמסקדכ ץימיו ןוכי65 [טספ מד סיגפ וסנכ רוט ימפ = * סווול (מיו שתימדקב
 סדפ וספ *ןרתקדכ סורסוספ :ןרמ6דכ רטכ ספ ' ןוסליד סדופוו 6רענ יכרסתמ
 6םירק ףממ דקומל סססכ = + ס0נע 070 וכגמ בירת סותמסמו סוונר בורקנל
 קופל, פד כורסת( סיטדקוס םדק תוכנ ?9ער סןסס = * סקנע סכסכ יבגנ כרקתמ
 וכנכמ וד ופנו == *(תתלר סמסכ תומדקל ( ןויפ6ד 9 ) ןיפכר ורוסככ סיכוקתב
 וע | (ופייקל 6 ) = םירקד 56רשי ןופכס רוסכ0) דס ןוסנוד 0רטס וסט סודקב
 6מתס לכס לסר וסווכנ) רעת6 = * סוס 6)כ לע 6תונכ (סד 6תונככ סכברק
 6516 סינוד לדופו רתכ ספ לכו סוכוזמ .סכוו לכ ןוככסרוסכסו סוד = ( שתק (ס )
 וכבל 6סככ ןיקיקמד ןוגרד ןירעתמ וסנכד בע0 ןוסנע ןיגרדו ןיפתת ןינכד רעתסו
 (יתדועסל יברקתמ וסנכ ןרמטומד ןושגע ןוברד ןומילו ןוסנול טרופו ער( ןיגרד
 יכסתמלויסתת וברלל 69 סלע ובררב 63 לכול וסווכמ דל וסר תימ לכס יכדעתולו
 ומרןומ ביסו) יכסת(ו :יכ6 ססנע סכנמד רע ככר דו וטומ\0ל )ו סלכס סוס
 תור בותכר ומווסו ופו 6קדכ לוכסנימסתס דקו דק לכ פר ןוכ ביסור ןווכירתמל
 תו6ו סקדכ ונסתסו ינכ6ומסכ סע ירומ = *6נע ומרד ןוכו ןוכ6 ומסכ סעירומ

 < לכ סנוכס 67 לקרכ כןועו סד יסכד סע ורעו ותלכ((6שעס סככיכ סכועו ףעורק 97
 (ןיסכלק + ) ןיגרדוסלכ 6 כימו סכרוב למס סעורד ףד יכנס סע יכוו יתותס ' תוסו
 דע סולל ססכסו סונוד )כומ דו 6תומדקכ 6םידק 6כלמוסכ יכסת6ד ןי6לע
 ןיקיקחד ןוכקווד 75 ומר כוסו ס55ס9ו ןסכמ 9תומרקכ ס0נע סכלטד סנכוע כס

 סידוד ורכס) ותס רסס = 'לכימ)ו ונסתס) וסויממ ןטספתמה ןומו 0 לכו סווסרוכב |
 ומזפתמה ןוכי6נכ סודוד ורכסוותס " ןרמסד ןוסקווד עכר6 ןוכוס נס סיערו 6
 'ן\רחכ . ןימלעו ןיפס  וריסכ ו תזשי קדכ ןוכסת(ו יטטפתמו ולכ0 וסלכו וסיימו

 כו



 סחנמ ל
 * ןומסתמו ןוכרסתמ ןוסער .6דוסיכ ןיפתת ןוגרד ןוכו ןוסנע ןונרד ןוכ דפו דת לכ
 סוירכק רססו סכ6 רו רועלס רות = י זק (קדכ ףככרקל 6רתסו 6זרסי6 7
 רמסד 696 וכופד 6רוטכ סתורוס רסמתס 03 00056 6כס 'ר רמ6 "סומקוסטקס6ו
 ןסמ | *סמלע מ קנתסת דכ יו) :9מנעלווד וניד ןורתסו סתורו6 ופוו רכ 6 סכק
 = ל פושמ סכלמ ותייר לע ססד 6עוו וססק ךסמתו 6)כ (יתורופד ןומונוכ רוסבו
 רוסס 6ד שור לע ןועמס ר .רמא = * סווגכור6ט ןועמס רד 0ד 6רדכ סרק ווּ
 'כווגכ שכ רכר'תולב *ףתו)3 סוס סמו ססנע כל לוכווד דע סונכסועטל טכ רכבל סול
 ןיקור יטטפתמר ןוירכ ןומו6לפ ווסרוככ ןוקיקמד ןוכקוודל ןוממומ 0תימרקכ 6ד
 וכיוסו .סוממל ןוגע י6סכ דופי ןוסליד 6פורד ןוורכ סכברקל ורועכו יפוע לע ןוסנוד
 עכר6וסוולע יטספתמ ןוסנוד ספורד 6כברקכ ןויוחת6ד ןוירכ 6ד רו ךיסעמ וכר סו
 ןופווח ןומו6 לכ) טד קס תווחו סוכפ\6סנ ןרמ כד וכייס ןימס ןוורכ גע ןכמומ ןוכקווד
 תכס6 וכווס טולס מס דחומ סכר (נסכ רתכטו וסווכמ יטספתמ 0קד ןיכרח6
 רתכלו ידקפ 'ווומור56 רו 10רטו עעם וסויס דחיוק 6ןקד 6דוקו"'וכו ומתבס6סלוע
 6ד + לגו סתפו ןפ סכל ורויטס "גו עומס ס6 סוסו וכיוס כונס! ורעתמ 6קר וסוומ
 רתכלו ד (נכרוקב 67 (6כסס פרעתל56ס ) = סרתס סרתסל ןיבכ ווונד (מונכ
 ( ןינלל 50 ספנע סככרק שס ) ככרו לע 6מייקד 6כס %רמי ןוככו כוכוו תמ ד \רמו
 וסויכמ דס) וסר תיל לכ6 = * סרותפלע ?מויק 6לכר ןיפמוכפ ןוסלע ןינרד "וסי6ד
 : תומורסס'גו תוכוטסר ג ומווסו ליכס סלע (כלמר דע ףכברקל דו טיטו לכומ
 * גכומנ וסיוכנמ ןטרפתמד ןירטס ןומו6 לכו ןימזקווד 'דל וסר בוסוליכ0 וסופד ןויכ
 סיפורו סומרגריסמווופכ6 לע ליפכו ךופמ רלס לכ ונכד ףטקווד וסופד סד6.ןידכ
 ימפכ לו ךו50 וכיוסו יוס 6סדכ סולט סוג 6רעת(ל ןימקווד ןוכוס נע קיקמל סד6 יכב)
 * ןפובו וכווטו לודל ספסת וסויכמ יטספתמד ןוכוס לכו ןומרפ6 ןוכקווד תק +6
 סטו ן6כע * סו וז 6קדכדחו דפ לכ ןייכספלו ןופכ6 וסנכ"ורבדו - רמו *וככרו
 6תרכועכ וק5ע סרכ סווכ'ו ךכעו רטֶר = ( סיכלד (פ ) סיכ סונוד וק6ע םכרכ (ןול
 סע רסס כיתכ 07 לע | * טכרכד ונע ןורוגוכס ןוסנכ סכפסת0) וק6עכ 6כתוד
 למ סול רע וסמ6 סוכ עגפ סוירכט) !יז6סוס ןעטטס יבר | * רגוו) סככס
 ךמטמ ןיתדח ןונמ רמו קיסע וככרקכ ל 6-6עוקרכ סכק קיסע 6ק ופץכ רויד סי'ע
 (תכיתמכ סמכס65 ךכמ לטמכ 6ביעכ דס קלעו סלט ך דק סכות סו קכ6 ססכז
 יכג ות6כ ביתכ טסו סיתטו סנוכ6 סוכ תינ ית6ד סע ולוסמ סת36ס *<עוקרד
 יתלכ6 רוס וסוש סיתסו סלוכ6 סוכ תונד ן0מ* וגו יטכד סע ירעו ותלכס סלכ תו(
 סוג רמ6 ןומ בות 6 6 י6מ סכקו ןועממ ר רמ0 *יכלח סע יכווותותס וטבד סעירעו
 ככפ וכוכה סעכ ןופמפ ר רמ 6 + ךכקל6טמל סכות0) (ןיווטקנו רכ סס סכק ר,6
 גטו * דיכע 6וסר סממ וורכוע יסס ספ סיפרד .ומיחרד וסיבסמו ל6רטי תסככנ סמק
 דוכע סכנל ית 6וניסוס סתסוליכס סתומוקר ןונכ סויתפמו 6כומכ ווקרוס ו6לד
 סוסרפ 607320 סדסכ סנתפ !ןכווד ןיד יל לכומל עכו ספוק תלויפ סלכ " סתוער
 ספוחנ 0 לעומלו סכבפ (ימותסנ לוטוס סנכ יתוק( וכב) יתסכ רסס = וכס דכעעל

 ית כ



 במר .סחנמ

 טפר ווקר6ד סמ וודכופ ונסו סכקל ןומוד דודמ ןכופניו +וטכד סע ורפו ותלכס
 ךתמוכמל \ סענק רטס סידסכ 6תימורטמנו סכלמ) ןומז סותוער דיבעו ליכק סה
 ןידכועיכסו ןוכסמ וכמ ןגנ 0סרפס5 657 ןוגכ סדקכ תומורטלו סכלמ :ךוע ןור6ו סת
 קדנ וטכני ךוכסכ = י1גודול רובעב ומכרו ךודיסחו קדנ וטכ)ו ךונסכ רסס סכלמד
 סינועכמ וככרי ךויופ ומכרו ךדוסמ) -וסכוכ סוול רטסי קב ססד סוג יעכמ ךוונל
 56 (כימיל סרטסמ ןוכיסד ךדופמו כעסו וכט וסו6נגסכיכ י6ן:לכ סרמזו סככ טד
 * ךסיפמוכפ כטת 50 ךדכע דוד רוכעכ דוד רט יוכסולוד פרוס 105 דוד סלק
 ךתוער דכעמל ומ תוסול תכומוו לוסוס דוד 30-ו) וכטת 0 תוכוקפ סכ0ד ףכוקת
 סוכנג ותל 6וסס סרק ןמזמד [6מל לעד סרו יססמ ןכופלונ .יתוערו0))
 5ו6נס רנוסוקטס וככ6מ םקונ ךכ *ךככ סיקרו ל )ד ב90 סיתוער דכעו סוג תו0
 סול סכסו וסיס) תותסכו סירככ 630 ככטמל סוקר וסנד עס סלכ יכב) ןתס תו
 ןוככ6 ןמופלע 6וסס סוקמכ ככפונ רסס  *סכלד ףתוערכ לכו לכ ככסמל יד6
 ןונכ ךכב וופר ס וספד בעס ופכד סע ורעי ותלכפ'כס ימכ 510-ךכב וופרו6 1097 גע6
 רתסכ ייתס סנו לוכס ל סירתסכ *'רפ6 רתיב ס)\ לכד 6תובכ רכעו סכר ומותר
 ותס 6 ונכ6 ₪ ססבכס) סכק רדמד ןוכסלמ = * יכנ\ות כ רססותטו לוכ6ס)ול
 ספד ןונכו רקומל ס5ק סעכ 6ד סט ךיוח ר ל6 " ותסוולכ6 ססרכס ןיגבוסוורתסב
 ךר6מד 6מנעכ כס ססכז י ךולרב) סלמ קילס )רמי תסככ ומס סומרבל וכוט קפל
 ומ ימקנוככרק תא = +סוד6 סרו לטומ קודכ כותכ ךלעו לוע) ךכ סכתטמ
 6זגורד ירפמ ןומוק ןסע חחמ תוסו חור תיסוןסע תוס סככרקכ רט יסדויוכר * ובו
 ןוכו6 קיר *וסול סמטוחכ סוגור ןמעו ןטעמ ןומסת  ןוכיס יי <5 ןםעו 10וכ כותכל

 * סופופתכ ךפס קירו רסס סיפופתכ 020 'ר רט "קופת ןורק ד 0-2
 סכמיו וככל ססרכ6ד רקכ 6ד רקככיסמ :רקככסמטתלחפפככט | א

 (כסמ רוענ6 ב רט6 סוס ססרכד רקכוססד ןלכמ -רקככ ססרכס | "=
 סלכועכ סכק לרכד ס5מדק רו סדו רו6רקכס 090 כוקכ כ רוס רקכירו6 רקכס
 'כברק בורסתל ססרכסד רקכ ככקלועדומתס6ד רקלכב רקככ 'טעת רעו תומסרכד
 חכו מיו כותכד ןככמ בירקת6 קחכוד ברע לכקלו קפכו סד"'וכרעס ןיבד ןכרק'סד

 * סכמיסו6 60 6וס קפכוד כרעו ברע תומפל סדסכ םוסל
 אנמיחמ איער |

 .* םלפ םסככ (םוע ןכלק) סכוכל) טס לולסספ סיכקכס) ס)ו לככ ססנעכולקסל 5?  אךוקפ
 !פרכ וסופ יס לעימורטמד 9דוב ףכלעל פכוכוד יכודספ ךורכ סנו לכב 9סודס כוכוב

 סוד ךיחוס קוטב .וסיפלןיבט ץופוי לכל ףסוענ טדס ם50כ קכמכ ףסומ ןונכ תפסיק ךורנ סנעב
 67ועע סיפוד 6נרד וסופ עוברעד ףתולכ ןקת בקעוו תוסר ס67 סלעב וסופ 6פיענמ5ד ףדועע]
 סעורד (קולנל נע67 תוטל תוכרע קלפת ןיתומקמב ןוקוספמ ורסמ סוטקוס 57 ןובכ תיעבטסל
 סל 55רםי סע תולגכ תתזמ סקכיכס) סולוד \יסולכסל ןכטע לכו טסכו ללטס ןמת ןיטלסל סלל
 סעינפ קול סוסעב עבפו) סד ןונכו ןכס 65 רססל ודוככו ומס 9ןס וורמס רסס סכקסל סלעבד וסרב
 ₪7 סלוע יל ספוע למ ועוקע ויש ס5קר סכע יכוו 037 סול קסויפיכ וכ ועגפת 55 ןונכ ףסויפ 5

 6תמיכפ |



 סחנפ ,

 תבועל טצע םויפתל סמ ןלינ סוכ יקכ סמו * סמלעס לכ סמיליעד (כסימ סמלע לוע סונרק ףעמוכפ.
 וסרב ףתולב וסופד פי3ול לככ וסילד ןונכו רופס סל םייפ כקעיל סטיק וסו"פקמוכס סע פולגכ (טת
 וקסס = *וקמ סיירטק ןרועכל לכימב מת וסוס (מירפל ספוריפו * תוסר קיברע תלפפ סוטוס ספעב
 סל ןלטעסו ןיעוקס ןוווכד ןולטק סעככ .סכ ורטקו סלט י6סכ ודמו סוטה וקטקס?ו ןוקומפמ ילפמ
 יסוס ןיתולכ רלסב 6ד ןיגכ סםידק (סוכוכ 0מעוסע 6יעכ רמס * ןכלתטלר סויככמ יכגל 05 וקילסו
 ותו לככ ומ ןמזס סנפעל סלופג ךמומס לכ סוכד ןומפע וח קודככ סול כטספ וסוינע בוס רטסד
 סמממל לתולנ ןמו יטמ דכ רקבס רע יככש 'וו וס לסט סביעו 6עורדכ דוסי לע כועס ו5סכו *סוו
 סול יעבמ בלש ומודפל סוס סולט סקבעל ןיבכ בכע פעל סבויס ויל 6בפו לסס ס5כ 5וק ברעב
 קודכ לדו ןר6ס לכ ןודפ וסוסד ומול6) ימול6 ימודס3 רוענ " ומירסס 6וס סג סכסו ועל לתופנכ
 יקעלל סעק סמסו רעתס סיכונכו סורפס ןכ םיסע סוכט 5קפכפ דיקעל * ולוס רכב קודנס ףסוי מתו
 לע6 = "ךולככ ערוכ ערוכס לכ יקודנכו *יקמ555 סביוקתספו סכיקועלפ סננוסת סמסו סכנכ 01
 לכו לק ןמיבטמ תירכו ףיגד ןיגכ ףסוי ומגע 6 סטע קסיו רמתל ךכ (כטטיסמ לוער לסודק לכיכוצ
 ערוכס לכ'דנבוספב ףקוו ףקיוס לכ כו רטועפ תלפת ךכד סבככ סנו וקמפ6 סמק סמסו רמת( ךוע
 קלתסת רתבלו קילבו ףובכ 65לעטו ססומוב ריס פסטל יתמלספ סכווחתסתו וייס ףורכב ערוב
 תו6לפכ ומסרפ סוככמ ןרלע ךתקלניעוב 5טויסב למול ודסצ ץערת וסט סכ םתפומל סמיבל וסייבע
 6כלמ ועורד ןוב קביכטל וכביכטס סול קוכרעב | * קוס תוכרעל קכוק קולססל קול 67 ןונכ

 ס)כ סכט וס וסוו וכסת קקביד 6960 6עורדב ב6 סמופוב סיכ לול ספ 6רפביתוי לכ 5תומבב
 בוס יוסו וילו ק5 לכס כקעו +מולד שרונסומ יספמ 697 ןיבכו ףפולנ ןמ תסנוז סקככ סנס 5
 כס סול רמו ףסוי ןכ םיטט סיפכקל ולב יכופול :ם ומולספ לו סלכ 67 ןינכ) 996מסכ סוכ6 (בומיב
 סרתי וכ רעתו סכעו לוססכ * ל נל5 סודס ךביו6 תוסס דע ל5רפול <ת')נכ ססרכלל עור ומוופ
 ססיכיופע סמו טלעד ןוטופע טכסומ 6קוומ יוסי רסכ לכ לע ופוכ תס ךיפסל לס 59רסי לע קפסופ
 םווכ ןומ תו סרוקו םפסב וס ווב סכ ןופ תוסו תכסב סרו טפכ םס רכב ףמותסד תכשל ףכוומכ
 לס סלפכ ל5רסי לכל קכמכ סרתו .טפמ ןוסכומפו ןופכקנ = * רוכש !סו67 6סולכ טכ טכקוכ טול
 ןיכוסד 6ממו לכב "דמכ ל6רסו כד 6תבויתל וקמ 5:פולוסו יולכוע סופכ וסו% םכ רב לכל לסוס
 ןוילע רתכ וסופד סירפככ וטוילע רתכופ וג ספד וול מרק לכב ומור36 וכ לסס ילכקקע וסלכ
 לולו ססכ סתסממ ןימוי לכב ובית 67 ןובכו ןוכט ןועוינ קכמב ל5רסו לכל סרותו סטסב ןסו6 י6מ)
 רקכ ףסוטכ רעועל וכיקפ .קכסכו = "רתכ ל9כו ףסופ ןוכמ6 3 ןוקולכל ןסכרב לכד סקוס וסל
 6ןס16 = "סוול 6נכ7 סיפכ סלותו םפכ סול פוסכ כס לסלשיע לס לכ3 936 * ןמוד96 + ל ומתו
 - טכוכג תלממ סרי םפכ סיל ןיכסי רוכגוסו6+6 * סולול 5נכל סיפכ סרותי םפכ סי ןוכסי לופס
 ןפכיפס רטעע 6לילכ וסופר ובפט ד סריפו םפכו קמ6 תדעמ סרוקי ספכ ₪5 ןיבסו סת םי6 וסו6 סו
 פסע ןובסל סיב כעתסל סריתב 15 סעכסכ ןוכט 16 סכס ופ 5606: 5ישכ 05 = * שכ ככל סלע סופכ)
 סעכסכסימ) = *תוכלט רפכ קסורקפלו סלתו טפמ סי5 ןוכסו יכס יכותכב ול סוליבכב ו סכו3)
 ןוכמ 5וס05ךעקמ סריקו םפכ סול ןיבסו פופע סטכמב סלכ רמתל סד69כ5 סיכסעס (כטו
 םלוקו זפמ סיל ןוכסי סיכוקכבו סיפוכסכ סכמ סוס ס5ו"סבוכע סרו םפס סיל \'כסו ככל ךותע רבה
 םפכ סיל ןוכסי ןיפפת תו ןוכט ןימוי קול קבט תופ תורב תול רטסטרועב קודכ וסיס י5ג"דוסו קככמ
 דודוכ דולו ל לתכ סול בסי ןוש ןלמ לכע סמ רב וסופ 5 לכל רותי ףפכ רק לככו קודכע רופי

 ןמידל



 גמר 8

 ס5ע פרתכב רתכומ ךלמ ןקרספק וסופד פרוכדל לפ\עמ דודיכ טורק ןוס ויפפ ומוסכק לכב נו

 וסופו רטכ לכ לע יחוכ 26 = יקכפס) כמתסד סור לודי סרותו םפכ וסו5ל סונמיכטב ךונמו סב

 ט .ריסו לע לססע ןפליפס תיפלולכ 1 סכוכ 'ס סעכמ 3 6 לכוונכ 6תתל ?ליעמ \לריפמ * לולב

 תנעד :ןינכו .קכס סעיכ ספסותלד סטטב וסול +6ס) סוטוכ לע רתכ ומו755 דודיכ ןמ 'כ תוכנמ

 סקוכטליט קול סוכוט סומוו תיותנסב י לולו סטכ טספתשו רכב יססכ ססוכעו 6לפוע תונעס ,

 ןוירטמפ %9ו = * 5%טסל 6שוב 6כקומ סכסינל לתוכטניס תיל) סילוד ןכמע לכלו םפכלו ללטשל

 60יםמ וגו לכ 55 עד ןומוס ןרטטפיד 6כוננכ סכלמד סתיירטפ סדק ןפ ןיכמטקע וסלכ סיפד

 6וער ורפ6ו ןיטנומלו ץס> | רומק "סיעלסס יקיקככ) סילכוכ קורעמב 103) רסס
 טודיכ סודק ןופסיב כומת6ד סוסס ךכ+6דו ןוכט תודע לכמ 5לןמע טרסו 3כ3 ליקס לוס בס 9סעיספ
 95ו סכמ 631 קוט 55 ךל ערתב 5סוד םככב ךפלכ ןופ וכל לכסומ דחו דס לכל רתכ סל ו 6

 "קנולכ 6רכ סכקל לקוולכ %וסתמפ * ךלפ לו קידכ 5ל) טוככ %3ו סת 59 רוכב לו ריסס 69) ןובמ

 ןידוקפ קילל ךר>טד ץידוקפ סיפס6 = * סכילפ6 וול סל סיככ ןוסכ רמת לד לסרשוד סכנינכ יסומס

 לעל) ןרתפ | סלעו סדמ לככ סלע רתככ תו 6ליע ' סופסוכסו סבל סוכ סו 597 ךלול ולסע

 וכל 5כמכססד 96 ןופ כמ פסטו לככ ןוסממע לפככ ןועמס ל וסלכ5 ורק סוס דכל ןיסרועפו ןי(מת
 +כפמ 556 ןוכ5 *םבספ לכול \6מ תיל רקעונ קסבו ססרכל טובידמ וככ ןוקלל ןוכלד תובידכ סופכ

 סלע [כלפ סכוכ6 +תורופכ רזזקלד 5כוובכ סולת סוס וככ ףוס ןוס לע ספכ תורול וילד מגע

 סעכ פל ןכס67 6לקנכ ףמודקל .סויסתלד סמ ןככ סייקתי לכ6 וכלוד סכט יכס סי וכמ סכסכ)

 תותבטל ןיפסופ לכ ןופרומסו ןופכקו * סיעוק) סירוס םכלו וסל תופולבכ סעסס לס 6סעוקוהד
 6מיככ ןוסכד (םיב ללכטיד ןיתולכ לכו ןיעדוקסס ףכסמ רתס סיכ ןכולעלל ףסומ לכ - סיכנט סומו

 סיעסב מוט 3כש סילע כופס סיכומ סיעיו קוק: םכ לכס ןוטוי כ6םכ לכוק תקכל לכו סכובלו רעל

 קכספס 5עיבפ וסופר 0קולכד ועע םופ קבסינ סיב :טפלל לכול תב( לכ ןיקפס ןיכט ןימויב ב
 5ע (תוכו פפ)63 :ןועול קכס = *פימס דע קולט. 67ו 677 קכס סוססכ סועע ב55 35עס סע
 6נכד קבלו סמ ןכו 953165 סועע ןיטככתמד ןוילסמו ןיטיבק ןוכילד ןיבוסל ןוירסט סמככ %תול

 סכל כקעור סלסירקלד .תיככעל (תולכ 071 סלע ןיבופ 653105 ןוכוחר ןוילסמ סעככ קילס לעסק

 ןווכו ןיקלס ןיכלו יסיופוחת ןווכו ןותפכו ןיכוק ןיקפסל ןילל מ סילכעו סילגע סיקל6 וכ(לל סכסו
 6 סוכס ועטס לסס כקעיו קקנוו ססככ6 ןומוסד ומרק סעככ יל ןיפיפסמו וסיופומת ןוכופ ןותסב
 סעקו6 לפילעב ןכרו = "רסטס תולע רע תוברעה סתילנל 6כמק פסו 5תורו6ד כור (תילנק 'וו בו

 קכ%י\ 57 ןוגכו ונס דע רדבודכע סיעכסל 596 ספולס לכ סכעו תיברע תלפפד רחטס תונע רע
 תיעט עבכס יסו6סל ססרמסל לקכ רע סרועיסד תיכרעד (ןכולכרסס ןפע לחפס תולע רע ומע 8

 פקסס קליס לע םככעל פד כעו סנמ סוסד כסטס (יסכ סמלק 6תעס םירכ לקככ ססרכ6 סכסו)

 סול סויס לכ סעטנס יכנקברמפש סובל דוס וסו6ל 00 שפל נקעי ךרוכ ענמל 36לסע ףעקומ ל

 ךניל לוס 67 ןיעעס ל רומא  ססכו) סכלק <סדמ וכ תרלקס6 ספסע ל 7107 סרטסע לו

 6םור םככ וסוסל ספע ןיעיל ךיפומ מסד ןובכו לל5מסע ךכול סלובכמ בכח קסמ6 סוכל (סמיסע סועב

 וקנ סנכד ןינבו * ויכרק \סנכ ורפמ קוו סוכל רחטס קליפ לע קככמל תקתפ "סיכסל ת3י6 ןירססד

 < * ןולפ ןירקסכ 050 רססכ למס 69ו ןירקסכ טס קס ןירוק יקמוסמ ןוקוכפעב סושקנל ןנכקפ ןורת

 תוטיעכ לסס ססרכסד רץסכ לסקב רסקתלו חככ לכק דול ןכ וטמ וסייכב) ןורעתי ץופופע ןירתו
 ךכישמ
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 ףטקת6ד תר(פקךנוד לגרד (קיענפסכ תכסליט6 סירפס ןכ סוסמ סובל סכוכ נצ דוס מ ךכוואפ
 סמובו סורדי סוכפסל סנן'לס ןיפוכ סלכפ) פול %נכלב ןוטנע יט לוסיו ףתועכמ5ד 0לוטע ךב
 ורקמסד קידכד 5סוכ3 .(מיכטל 6סוכפ ןסוס ולס) * טכב תפס סוס ןיפנו רוטעסל סכוכס 6555
 טיסר וסוש 1597 \לפ סכק רמו סלימ תילב תש ןולפת וסו טי תולו כס תו וסופ) תסקס .תורב
 לסמ ופלכ סוכ סטמ סתיעבמפד סדזטעל סטע וסיפ 9₪ו 67 רדסב 67 סלכעכ 5ועוו 65 קומיססב
 סרוכנכ ןול ןלופל 6וועיסבל לבוס ופלכ סטמו תולנל ןפכרכ יחכ ןווכו ןומ כסופל סיכומב סוול
 טקל ןוכוומ תלק ₪ ןסי66סו סויכומוב לע ךוכסע 6קועכמ5ד (רועעבו ןוסולבוע סופכ סו
 וקו סט ןומילל 6פוכטלוט תוחת ןיבלד ופסל .תוסו סקכלמ בם = > סליס ככ סקס תילכ וש
 "טסועס 71 כס סוקי כ לכ6 ךיטעמ ססעת סועי טס רתפס וסוילעד ןורטטמב ן)ילכל ססעמס
 כב וכמו סולוד תומולס 'ס וסופו מימיפ ולו 59 6רטסעו יס ת6 ילקת6 לולו = " קעוו סכפמ סב
 תיעובכ וסופו ןיטגע וס קודכב ןלילכל ןויתפוס ןומוש ודו וול לוי דיו וול ודי  ןילטס יסב 5רטס
 6וכלס לכ תרפפקב ו "סכוכבב 'ט = לסקב 315) 50 לוי םרפמ 0רטסמ 60 יסילו שרטס לככ ץוסש
 ןסב6לכקל ןוכו6ד םע תוכלו פוב6 ן6ירקתסו ' תספ למס תנכ6) סועכלל סועכס וכסל לכ 8
 טפמל סכפעו סוקל סרטעו יסד קו'קפמ סלטע סקל תס6רסמ סועכר6וסו6ל לט וסיופע טילסד
 +רטממ יסד לטכ וסיס לט י6סו *ככסכ ןיקול ןי5 'ס וסולד כסב (וטלס כמ ןובכנ * 6עכ65 סעסתו
 לקת6 ?תכיכפ א ב ם ₪ ב כ רכו םרוקסנ ערווט סט תס6 למס תוכסלמ סיעברסו ןורטטמ לבעל

 "6 תסורקתפ סרוכנל 9כטסמ) סוע קסולקתס לסמל .סכטסע וגל סולק לטו דטס סכקד 6
 'כוכסכ 5טספת6 סכותו סקטטכד ןובכו וסלכל עקלק כא 6 (תועכמלד לדועער <נטסמו

 ףימנוס לעו ער6 לע קפומטלטק 'ןכלמ יסו6 ססע ספטמ ככ ותוכלמו סכ ונתסר ףתכלפ קבס יוד . 1 : . , | ולו | ]
 .סחווכ קיס טליל ןידלית סכ תכטכד טריקו 6קמסס סיס יופל (ס5יזד ןינכו ןימבסו ןיכוטו ךועכו

 בטס סמוק סטול6 סמפ סכ רעתסד 6ער6כ תטטפפפ ס5לע (מיכסה ןיבכ) 5קמוכס וסולל ער55
 יסיטלומ וטכק כב לע לפסל רוסכ סטילס קכסכ טולקב לופ6 * לוע סולע סבע 55 רט סמ סב וס
 סקרכסל 6נכל וסילל לסמל 6רטסע סמיעת | * סכומנק "רטסע סמולס סרפ יִסּוס סת (קסיכסו

 סלע 63 רמ6 * 6פוענמ6ל סדומעד "רטסמ סו סכ ןופ רס* סיומת סיסקו ומפפ ךלסתס סוכ כעד
 %כוטסל וסר קול ככקס לוסו 6טלמ יסוד רקסכ 17ס וסולד ספלע קכוכמל לרטסמ 'לוע סלע סע
 פוד ןומויב 5 ךינכו סכסובל 5רטסמ ןומופל תומס ף%5מ לו ,תוסטמ לו ןטס 55 6טלזל 66
 6תמיכס לוחד ןוטווכד'ץוב לגו ופ6 םוטספ סכרסו תוספי לו ןיע רפכי סומכ וקו 56כסי .ץורע6
 'לי ןב סולד וופל סליס ןובכ וסויכמ תטטפפס פסקו לכולל סתיעק ןופילק ןי5סכ תסכלקל ספת
 ףוסו סוכ רמימל ךירב 69ו סוקוקת וסוסד סע לכו תסכתש6 (קוזמ כמו 6וססכ ססכ רכסתס ודי
 ילוס6 67 ןונכו חיכו סכקס5 וריטכ ןוסכתטמ 56רשול כתס לכו 556 סי סיתיקק ןי6ו סוקכ
 'לוסלו 6תסוכטיסיסד 6שידק <ערפכ ןטיגפ רובע ופוסכ יוסד קוטוב סב לכעמלו סערלב םכסמל
 'ןכוכ ןופ ססוימ יוסד (מנעב יפכ 695 ול 53) ךכל לטלטל ומופסו .פכטכ (ער5ה סילככ פסל
 'שרסימ סול סדיטע 6תילככ כט ותלט לשש וס ןכ%סו סכ כיתכד (מכ5 פסולת ףתמוכמק
 סומוע סעכמ קס6ןכ6 לע = * ל65ש' 36 סעןק סטט רטת% סולעו =5ק3עפ שווק ןיל קיס סכונבד
 טתרידכ סול 6כטנפ ךורב ספוע קולכ סקרדל תכסס תש לפרסי ימב ולעמו 5ד ץובכו יסכס וס( ןכל
 '\סמ סיקס תכסס תוסינו ןותימקמ וסע קולקופד 100 יקס] סינרס קופל דותיס .תוקכמ ןוקפו 09
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 ןומ 5רוככפ 56+ ןזכולכ ססמו 56עמ ןומוסו סב יכק סוני סססכסו תוסרל תיסרע סלנוס ב6
 96 כ טס סמוו טחפס סלפק סוכלס תוטל ןלע ריחוס וסר וסו6ל סקכוכשל .סכול5 ןולעיי 7

 -ןימעד ןכעמ ןועכסו שמסו ל5מסד תוסר לממ |
 * 'כ לועע 'ב ל לקו תטרפכ ספדכ | * רסס יכל דע "וכו יב יתסב רמו
 ילכ6 * פלס סכרוכ ףמימי ףעורר ימסכ סע ירופ יקיללסלעד< \רובחבו

 סכוטו סעורל * (מועו סכרוב 03לטס עורק ."יכמס סע ימוו יתוקס = > לסרב כקעי יטכד סע ורצו
 שכריב 5שגס עורר * קוכלעב לפועבמסר סדומע לסרכ בעי * דוס סע דסמ ןומוס * 535מם כרוב
 י!טכפו ךכסכ סכס רט לוד סכס סטווד סןכ 050 + וכס סימול תודמ כס !0מ0) " סנכב סכוכב (סוע
 'ףכ 696 ותודע קוכספ םכס וסל סב כעס רמיעל סול יעבמ ויולוספס רעתלו ןככבו ךולוסקנ קדמ
 :לכעממ סול פופ ףכפפל ופופס ןיפומד תיבס \עבד (ספילוס סכסמו ךפוער רבע יל תוס ול קכועןל
 יליפס 7 לורד 57 5כ סעו = * סנט ןוס ססע תיבס לב ךל רטסוס סמ לכ סויזקול 67 ןיבכ) סיקועכ
 יןמכק יסשל ונסעל לוכוךול לודול 955ןוסכ בוקכ 05 ןיסככס לככו *ותוממ 55 ו ימס ביקכ סי
 סע | * 3לרסי עעס ובו ותלכס *סלוע בטס ועסב סע *לו6 רכוו ירןמ ותוכס 655- סמבלקב סיעשל
 לעפוו ןפ יכלס סע * רמסיו דע עומס ספ סוסו יכוייתותס " דעו סליעל וקוכלמ דוככ סט ךורב סבל
 :6לןכסכו *  6תולנד ןלכרכ רלט סודולולכסו ופס 'תוכולסש 3 תומוטסר 'ג סוער ופכס "מס רע
 "וכב כס ול סורי יתס = * רסס ימפ רוס ומפ ןומופ סיוע סודופעו סיפככ) סולפ 6ככרקד לקס ס6טלס

 שרל לטמוכבל קוחכ סד6 סרוכבכ לס סרטקתלל ל3לעפ וסו6ד לוס וכל סורל לטרפל ךורכו סמוז
 רכב סמ == *סוק ס5טדק סד67 סולפוס כקעוד סירפוס ןיתומתמ וכסע סומקופ 57 ןיבכוכקעיד
 :9(רש ינסויל ךמס סיסו סרסו סל וכ ךטס דוע רטסו כקו 55 ביקכל לפכטו ירקתסל 9קלקס5ל,

 חתב

 *ןסווכוכ טרפלל רקע
 0 איער /--

 :ןורורפכ כולוטר ןפמ 6:מיסמ סיעכ = ףמא | "1600 פו6₪ ףירל :

 :ךורטכ6 657 רתסכ ול קולונ סמל תורוסע 6 תיר שעו
 ןיגרדד ס6רוטע וסיסד * ומ )קל ספו6₪
 ןיעורד ןורת ןיכ 6בסיות65 סכירטכסו
 וסושד ןובכו קסכ וסוינ (קסכ קס וסו0
 ןימומ 'עכסד 6מסכ לע דפתס 03 סמסב
 סכממ 'וכו ןופוט) סרועטו סטת וס
 סכק 656וסיינע-6כממ יוס 0" ףמלעל
 6סככ לזלומד ן6מ 6ד ןוגכו יוקוחנב
 טור תכס ףודר 6תויכפ 'ערסכ סוג וירו
 ףידר וסו6) 07 לע דקפתס 6בעמ דק
 ןמ קופי "לו 6 תוומפ סול כסומל סורתכ6
 פיתכ סולעו ןיורכל ךירטניד רע 6מלע
 5טלטמ ךסינ סוס דוכ סו6 053 וס לדומ
 תילו 7 סיס סחנ) רתסל רתע יל

 סמ 0%

 ןומ%7 פסועד ןורוכופכ לולועל ןכמ לכ י6ס
 6 וכ רעסד סערסב ןופ קוכול עלול

 16 סלכב ול ןקירול וס [ר5ס לע ןככד 6 רסב
 שמ םכו םכו סכווכ 19 סקפסכ 10 רכמ 50 ככ
 ןוופ5 ינוק ןומילד 6קורולל ןורוריפכ ולומד
 פנתכ סעתסעס לכ וסוונע ךפת5ד ןווקס יגקנ
 ט5-קירקפו "תירולד ןוור רספד ן5מסכ * ףלמ
 6907 ןו'תפ ירקס ופ תיט6ר3 ססעפ יינמו

 איוילע טי לשל סוכנגס ןימול 4557 סיטב*ל םרעע
 רע סכוו סס6 דעב וכ מקלל סכוו סס6 ערס רכו
 5ל רככ ולו יכול 555 ספל קילו סקל רככ
 .ץמדק רוכסב לבטיטמ ליער לועו - חס סכלפ
 ו טמפ חרפכ 5% ןירורפ ץלסב ?ול ילנ 65

 ביטי
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 ןותומכל וכסמ טועקול כ .6לועיפ ןוסכ כיטי = ספרו סמ ' סו 6 דסס סלע לגמול 0 :י

 ןומוש יס ןכס לכ קוקפב תיזכ ןורומופד סרועיפל 'טכטו 6)ד ןיגכ סונע
 : סנוככ דע וזכ דע ןקדקד ןופומפמ יכפמד סניככ

 .ועולט וסו6 תיעוכר רטע תלק'ל ןע תלק רטס לכל ס3ס ןוכוכופ 'ט וכ 5 סוב םרלו ןסוילע שכלל
 לקס ןמ לכפר לנוק 60 16ו 60 דע ןומילכסע ופע דודי ןומולד 'ל 503055) = *רסע םוב 5
 .ןיפסס עבכסד וטילט) סללד ?קבכרמר ומילש ד סיס סנוככ סינוד סריעיס לוקי ןמ + תיוכ 6כיעיש
 כמ6 556 סוכפ 6שו 59 כס6 .ביפכסו *ןוקיבקפ ירספ סוטקולו " ךולל ןוכפ דודו %טי 57 ץגבו 7
 * סומפ ססל 606 03 ךיל) סנוככ דע תיוכ דע וק?קד סכו תעכסו תלכטו ססכ קרע 53 סקס
 טכעוסע ליעכ = םק = "סיב וכדס +תירולד ןיוה בע ןוסכד 6דומפק לכ ןוטרועטו בקמ ןככר]
 ךכנפ 6כקתל :קמילס פכוופ ןי3 כסועל ךליד סוער 90 סכק יכסרמלו סיקמיכטו קכק ועק וודי ינסו
 :6קימוכטמ יכבל) = *סיונכ לטועו סכולמס ויל יכ סיפע רומת6ד וכלל 0מ)ע 99 ע 0תימורוכמ כבל
 .ןילכלמ לכעו ןומורע לכ ףתטילס סריפפ סבקתל סכיפמס ומ סקיסו לבויבת ףכעו סכ רקד 6בוימת
 סלכ ךניד סרית ילקס יכלעל טכו ליטל יר9מלו פרקמ ירפמננ ןיפיכקע יכסמ לבל ךמע ןפוט (מ5ו
 ךלומ סימול:ס לכ [ול6 סלע לכ קגעד תוסרב 65כו סלתת ךלוד סלע ךליד סילק 5פימוכטמ ךלוד
 ןכוובוומט פו סילסכ ףפפסמל סדוקמו פל תילו סיימת 59ב דיפו ןסוסד ףתפ) לשער יכנס )כ לע
 וקלכ ןו םתפקד ןיפלכמה ןווכ לכבו ןוווככבו ןספס תווונסל ץיזכל ןפמתפמ לכ יכלמ סולק 5סכול
 יעלו וכסמ וסול ךלול לקול ךפול רקיפ ןופ סתפקד ךמדק ןכמתמ 606 קולע 9כ לע קלע ךפיל ריב
 עו םק + 'זלע סלק ופתוס תיל ךטע) עפ קרי סוטת | סב עתה ןוסכד 05 טכסי 5כ 36 (ימל
 .תבפע יקרו ססל ןוככע כיס ורכע(ו ןעכ ורעפ6 ןיספכו פורנו ןיקמסכ ןותומפמ וכפמ רמסו סכוימ
 ןםוי 63ו סוסו 55 ססס ןוסכ ןיתלל 6ע5ע7 ןופפע ןוורכ 96 וככ 5כרעפס 55 507 5מלעב טספ 6
 לקלל ךירג סוטקופ דוענ ךרכמ סרוסו ענוב תיבס לעב סוטקול 90 ןוקיככפירללט₪| חתפ
 לפו דס לכ סכיככ יסו6 + 'קבטל ת)רככ ותס " סקס קס 5כקל ןומולד ןוסס ןירתו (יכופס ןט סכ
 "בטוסמ ףועכ כמו סוכ 3 יחכ 6קןינסל (פ%5 יכהדא 67 עבןבד תיבס לעב וסי6 ןלטנ

 :ס .ס כקעי לכקל וסוס 1 י67) 'ס 'ס ןומו6 .תכמלד סמכ סוליד קוכככ יקס וסול סק3 607 ךכ רוזס
 \עכ ןסופ בקעוד סושקו6 ןורפ6 סמכב סו (כס כ סול רעס * לס לכל סנוככ ' לסל) סלל לכקל
 תוכרבו סילע סוטקו6 67 ןינכו 5תולכד ןלכלב וס לולכ ןומנע יס לוסי סונכדל רול ףפוי) תיכס
 956 = "רעל תסל סטו קילעס 6ב67 סמ סירתסב וכ לכ * טוטק לכו 5וס יכס 95 * קרפ
 :קככרפל סר 67 6 ולו 60 לוי 6דו סימקולכ כס לבם סיב רט * סוס ןלע לטסכ .ניבפל 5ןסס
 'עת6 50 * סנוככו פיוכ סועקו6ל (רועיפו 'ס :ס ןומו6ד סקל ו 67 ןיצכו לוקי סולו ןיפכלד סע
 ןוליעיס ןוכת ןביבסי 95 יכס ףו5 תולבס תוכע ןוטיע ןילד ןככר סוטקוס 6סד ןירעסמע פס \6כ תיוכ
 ן + 6כיעו ס6תת ו ילו ס6\ע "ו קיפ ןומול תותוב (פ36ורק 035 סנוככו ווכ וסמל + תב
 625 = *ורמודרסו 67 6ןר) סניככב דחו תיזכב דס ןולת ןיפסו סכיעו ס5תתיכד% ןפ סלע לורד
 סמ סעו וטס סע ןולכמפפ ןעכ י6לוכע%) ןרתפ = פילק (מינוכ סקיכסק5 "יל קיטכו כמ
 - ומקלכ (זפל וכל סוכ רעת6ל ףטסב ייסעלכועל יכול ןסט סוס סלכו ורמס) סווככמ ודס *וכב
 ןמלכל לס6 56 (50 רמתס סוב סכקד וכ לכפי 55 רולכו לכ6ת סיכ6 סספמ רזת6ד 0טפכ ססלכוו
 6תכווקכ כפל ןובכ סוס סלע לכלל ס5 סירג לטו לכסת סיב6 סקלע תירופכ תקסעפ%ד ףספנןו

 דתו



 המר סחנפ
 סול וביכקד 6כ9י67 סכוובכ וינאמע ומול בושו) סוכועכב סוכ5 יב לל סבס) רסס .סולועמכ קדחת
 * וו רתבלד 6רקל (ןר .תול רמפס לועו עכו סלב .פיער ןלמק וכ וקו6 יפסו יוסכס ,פדחתסו

 < פסורקת6 67 ןינכו ןדעד 6תמנט תכרקת5ל ססורבו סכטסל ןמויסו ןימלק5מכ םדסיו 6לוגלנב
 * תוכ 55 סכטנ ןיסכ 953 תועד סל ןופ ערול ןינכ סל סילנ ןלממ | < סלסס קל סלנו\ [ינכ סמורב
 < תכוד רתכלו סיריעמכ סוב6 תיכ 95 קבסו ובויס) סכו ןכ לופסב 6עלע ו50ב קכתד סוליעככ סיב6
 יאמישו ללה | "כו םיסל סנוקס עס תס6 סיסכ 65 נו וכ לכ6י 65 רו לכו לכ6ת סיב סקלמ
 ןיתלו נקכיו ססככ5ד ןונרד לקפ) דסק ןוכוסל סכוכנל טלטסמ דס) יטפבל סכטסמ לס ןותסל
 5קדועספילעס תוכ ודועלת וכס ךולו *5505 סיפ ווטד סידיעפק ןיימפתו 5כס וסככקל וסיועונמ
 ומעיט דע לכועל ילסר עבוכס וס ןיקמקו6ד תופכוסד ורטע ורבו ןותס ןותעקו6 50 5כלט7
 תובס לעב ענכ רכ יסדו עכיבס לכלוס דע לכוטל ןופסכ 6עדוע וכפמ תילו * 6פדועס ירסע ןמס
 סוסכ עינכל ןועכוב ץו6 םכוס ולפד 6דמ סרועס רעסע וספכל 155 6תלועם יכלמ ןומוס5 .עככו
 תיכנס לעבוכווד סדק 6עינכ יס לע ןמ6 ץוכוע דכו * תווכ 673) סנוככ 075 בוסי ןיממולל
 קלוכ6ס לע ןסו6 5 ןמפילסד | ידנורךְרא) | סניככו קיוככ 67קכ ןירועיס ןורת ןירבסמ

 סע ילומ ותוכס ומווס) * תוכס לעב לוכוי ףמלב ןופרטכמ ןורועום ןומיפ רכבל .סעובכס לע 6
 (תליעמ וכ6ע סוער ולכפ = סודול ורכפו ותס סועל ולכל רתכלו יסכד סע ירעו יתלכס ימסב
 וסימ למ = יסכוכ:] .תיוכ וכועיס) ורככ יתטכ סחפ סכס לק = ןוסוכ5ד סכקוודב ןיככ ןוסול
 "7 מוס 055 וסימ יסמו ןופכ6 רסורת סומ תופל סועקוס 85 55 סכלטק 6רותפד סוכפס ספל
 לודז פס לולי קו'ויולוה ךכרכי ןוכול) = * רפכ ןופכל'7 >  לנס ןופכס .7 "סורל ןיפכ6
 סט .לולו מפל רטל ןסלטס סו וי55 רכדי) כותכל סכלמד סריתפמ וקול סיכפס סקלל ןלכמנ
 (תדיעס לכב תורככ עכר6 סוריפפ לע 9רדסלו +סקקל יעב .סופ תולד ןלט וכס וו ןופכל ב
 טכסמ סקל סוטע (תירןפדע קוס 55 ןמוס וסל מות סו "  ןופכל לטירת יתדועמ תלתל תבסל
 יס לכקל = * 63ע5 5תתלמ תוס) סקתל 5לועלמ וס 3 ) ורכס 5לכ 1 רכלמל לוכיכ 55 6
 תורתסכס ?וימנתסכ יפו סויסכפסב עיט *ס6תת (ויסרכד ןינרד תיט\סללע סויסרכד ןינרל
 'ןוזח לס" ןובוכר \ ןיקיקר" תולק'פ ןומוס סדופ יפו *סליע דע ומימכפו וכל קולגססו וכולל דודיל
 ןמ 1 בופ ופכפ'ד דודו ןפ'\ סור6יפכ6 ל לורי ןמ"סל5יפכסל דודי לכקל ע ןומו6 60 סכמ לסל
 סנסכ65 םס לכ ךולכד סוככל *ןוכולל 5כנפד סרותפל סמו סופת ןסופ פס * רסכופב5 ל דודו
 + .לוקו מפל רס6 ןקלמס סו לסס פכלע לוכסד ןפעכ ףביקפ נקק5 | ךֶזְ = 'תכסל סרוקפב
 וכס ףוסו ןוקכפ לו ןוסכד ןיכטק טק 507 ןכככ ורוגד 6רועמ דע סודי תליטכ אנינת
 ק6מלק 6רקד ןווקס פכ ןוכופב דולו םכ וסוימכקמ ןיקרפ סכ ןוכול) 03לעס די7 ןמול ןיקרפ לו
 ןרומ5 רסעפ .ווועכ ןעבנ6 רפעו = דוקו סכ סכ לדע טתעו ןוסב רפתסד * תיסלרבל לדכועל
 ןמ לקעמ .סודו .תלוטככ פופומל ןלט .ןותומקמ וכלמ סוטקופ 67 ןונכ)  תוטלרבד 6רבועל
 "(ץלע וככת6 סופד ןיזת6 = סכ) ןרועל רטער לול ןוסכ תיל ןינכ 5מ5 = * סלועס
 ספמ "ופי ףוטע " ריטע יספיטס * ססלס סורכד סלפעסיכ מיקתל קכככלפיכ הא תילת
 יממ6) סכפטכ ולנטמה * ספט עקרסס ןמ וסיכבע) "וכ וימוע ןתמו * ןוטיב מתוכו ידי יקסב ופכקמ
 וכ לסט םוכ " סיעמ לע וסילל סקמטכ ןעתעו * סילט גכ סוכ "690" ליב סוכ פור קרלו " וקיב
 סכוכ סויק סילפל וסו6ל םיכד ןכיפס 'ס לכקל ןומוסל ןעככס .ס תועוטי ןסמ * 500 תועומ

 !שפקל 5 ג.



 .סחנפ

 סירס ןסופד םוככ ןכככ מוקפד סירכד * יסיסד \ כסכ רטע ןוסמו 0 = *ןושמסל ןוסכ (טספפמ
 :6ורו = * סומעבמ ספיטסו ןופכע סמלס ספיטס) סמל ךילכש םוככ 'כע6ַ) 'ס ןכטקכ ןיוקפ ₪
 ולו *רכלמנ ונלע 6יכד (תטסכ יוספל סוכ י6סע 6תוזסק5 וכול \פמ  "וכבכ וכוק קיש ספד
 ובל סיתטולק) סיתרסט 105 סוכ סמו יץוקכמ סטודקו סינפכמ סכסט !טלקו ןלקטו סל
 ןככ רט 67 ןינכו = * ףתוכול 653 סתטודקו סתרקט ו63 ספעסב יכס ףוס * לי סלכ רבפומו
 696 וומד 667 סרטסמ וסופ 1037 ןובכ םרדטס תוכל םסכי 6 ורככ וכות ןושס יט 39ילפב
 סידיפלתכ ורעעמ םוכ וסופ ס סור פרשו סיליעלקב ורטעמ סועקו6 רוטע " ערו כוט תערס ץעומ
 יכסל = * סיטי לע 5תמוכסק ןינכ סוסיכ 5פטעסל ךורכ ףוטע 'ס לע תרטע ןסו67 ' תב
 ולוככ ץר6ס לכ 5לט סוטט םלרסינלבכ פועל ךסיעמ סכס דועלתמ ריס5 |ותיכפמ יכסט סועקומ
 רו'כ ףטעפס וסיס דודו מ תפל סלט יומנכ יוסממ לםילק ממ תרכלסב) סכככב ןכס לכ

 נקופ יפסורווסכ ספכמ יסו6ל+ ת57 ןינכ סיכמע ל6לשי ץר6ל 6רי6 ןמיוס) *רי)5 ליכעתלו
 ₪7 ןינכו :תויווסס ווסקב רבל לכ סווספס סרטכ סניק ירתס ורלע סועקוסו לוס 'סו ר)5 סי
 טססועת וטו ססלע (תמוכס 6ןכ קרסו יבסס ן יח סועקוס ומ 557 תעדקע סנסד לוט וסוו רו6 סו

 וולה ןוגכו תיב ם וב " קוב ססבו סונכסכ למתסו ₪ תלורקתס 67 ןיבכו ליעל "תקע | סרופם ל
 סכ ללקט ן%ט 6תוביפל פסו וסיס 67 קנסוס ןמתמ ןיי סכ סיקיומעל יס סייק ןע בוקכד ומ
 לכקלו כע 60 ןיפכ ע יי קעוסו כווס ןימו ומ ןילק הומל תיס ןיו תיכסס ןע יק קילכ לוע! יק יכל

 2: כרב פל וכ רסס 599 כ ולכינ כע טודקל ןיבות'ע תכסה רוטסו רוכו יסיס ןייד ןיכווב ןולת
 בקעי ףכיו ומכל רכב סת סיס לכ סילטינסומל ךירכ ובס םכ רכ ףתורופל סכיוע ספ וסילק ףול)
 ₪55 יכס ףו6 ככקי 5 סוט כ רסס לכד סנפ סיב 60% 63) * (קינילס 5תויפכ יוסומל ךירכ וכס * סנס

 לויכ ומויסו סיןמפ קוס דכיתמוס *  6לט סכפתו 096 ךופסו 03טוסוס "כו סע םכ ןכסוסכס
 5וק7 076 סי)ע 6יכט 7 ןיגכו וסיינורע ןמ לע (ק ענטסד 6דועע "סו סיכבטוס 76 םכ לע

 כ 2% 670 ףתפולכ ןלכל לס ןיקול ןירפכ סוסד סתורולל (זמווגכוודי ותסב ופכקמ .* םרפמ ףויס

 ודוב לימוס סוככ6 תופול ימס 67 ןינבו "ועו וכ ןמויסד ףסופוב וביסיופסו 95-עס דוד שב
 כ םיכ זסיזה ןיבכ = וכ וומוע ןתומ) .> ופפ תל םלןמומיט 5כק לוסספד וסו+%ס) *  ןידיכ סמו
 ספמ) ןיכדסנס ןיעכס ןמול 6ליעלל ןימווע) | ' סכ ךילל יויכוע לימע סב רעל לסרסול ערס

 ןפוכל סור וסו6 י6סנ ןוי ןייכמכ כע ןוסי) 900שפ ןוע דסו ןיפי ןוע רח ןי%פע ןיכייע לת וסיינע
 סיכל פט יסוד + קסכ 6קלסל יעב סוכ יסיפ סלק ןיבב ספט עקרקט ןפוקוכנמו* ומיע םיכב
 ןינכ ספכ וסי6ל וסתיכל ךרכתוד .ןיגכ + סנתעב ותוכ יכל וכנסעו " ן5עככ% סכ ס תחקפתל

 תאעיבר '6ם7 ץר5ס סת לפס ןירופ תלוכ עתלו תכרבקַפ לכ ןוס ססכו וכטפכ רטקסד

 :.תוסק3ס לכ וכ ןסוילע רעת6ד ןר6ס יפעל 6מוונכ סיב סייקו 57 סרית ירבד הילותפ לע יוסמל
 :5טננפל ןסלס ובס ןגפבל ;קלס ןתיןיפכו כיפעסל סכוכס סוזקנל סלוק ולתסב ב6" סלוכ סיק וסכא
 * ו ןועו יעסכ .ןסולד תבוסויכ6 רססמר 6תורו6וסו67 סופי סיכ 6005 ועכ ןיל 7
 ןינכ טלמל סוכו  *סוממע ןינכ סוריתפ לש ךיל6ס5 ךולכק ןיתיבקמורפמ קחקפ האשמח

 6מלעכ ןועלע ץירפכ ספובד ןומוו תוכיכפ יסו6 (קיכופד סמויבכ ורכקתו פלד יזע ךורסו סקלנד
 ₪0 וכ לסס יעבע \ירתב ץיעע פוכיר6 וסול סקקכ יכס ףול סתטסס) = * ותל פ0לעבו ןוד

 6פוגל יתפד 5נעד *0ַבִס ס)ועכ ךיעי ךכולנ סוס ס)ועכ ךייק יסיכ * ךיפי ךלולו ךי'₪
 תיוקקל



 ומר סחנפ

 סו ןיל 6טבע וכס .סויק 60% ופסל 6עלעל (כוונכו תופי 65 סוקוול רפכלל סוקטס תוימת
 ףטיעלק רט" !טעל ףמוונכ סכנמל סיריתפ לע ןענכו נב 6< 555 האתיתש = * סייק
 -וומופט (פוכוסל וס ןוקופנל ןופע קיפסל ןלמ וכק ףו6 = * ססוקט טכסב 691 סמעלס 5 רעו
 סילקי 6טס7 זמכס ןונכ 095 דוע 59 * סורממ סטעלסכ 591 סיעלס סנסטסכ ןו) 6קפסמ עב
 קכנק סיכולקל) סיכופ6כ סוע סוטקו6) סוכולק% סיט האעיבש ' טסומ סמק
 סולוס ת6 ולפיו ןיקסמ ןוכדסי 957 ןינכ ןעככס 6קלסל ךורכ סיכוסלכ שע = * וסר סויענעסז
 < סבוסמ ןיקפס וכס ופל סיסועס קס עס 650 תועורס קנט סופע סוכנכפ67 ורט6ד ןכבכמ סו
 ופ לע וסויגע ורט6ד ןופלע ןולט סיכו*ב סרתסל סער6 םכ6 וו סבופל וכעפד ןופ5 ןולט ירקסנ
 < *סוסולק סתייסו סתטלקתסו לסט תוטודק'ג וסיולע וכמפל 695 ריש 6ל) ךולוי רס6 סרט
 ומס + ככע ןמס סו םודק וכ סימוכס6 סימו35 סיפוקק סתווס) "סומוס69 סיע ו55 סקמלקתסנ
 "ו ומס םולק יכ סיטולק סתייסו סקטלקתסו (ל ןינכו רטכל סכיכנןוב סויענמלו *  סכרכ ולו
 עלול סומוס6ר סיע *  םימסק קעסכ סקטלקתסו וכס ףול * סיכבל ןופ ינםי ןוסוכפמק ףעע ןוסכז
 כלסכ 550 דספ ימפופקת סמוכנכו וטבק סויענטסו  *פכוס פנקומד סומורק5 *סוכע םכ רכ
 יומסובלפ לסבו רוש סיב רטתלד רסכל סכובב וכ וומכ קל וטו6 ופסו ." ומפיפסע סכוכנכ) ומכות
 6קתל סלועט ןפכופס רסעמ ס6תולק וסיפ סביב 595 "םוכ ל האנימת
 6 וטל ךל טפולק זומר 6ק סוכ ךילכ ספלטנ ירטסל | *םוכ ךור3 63 ססלסמ תוקפ 67 ןונב)
 * סוכופכ) * סופמכ *סלופ -  טיפ ללסו * סוינ) = םימסכ 'גע .תוספ לקפמ 65 6תירו67 500 דוע
 תוכלמ = * סלילס יןס תורמטט טלס רעתס סמינבו ולי סמוב 6ד) * ףקולת סווב + וזול ת סרוב
 שו * תורטספ תלת לכקל ןופכע תלתד שו סנינט יוס תורטסמ סעבכל רטת5סלע * תועיבר
 סופי 5רועוסו בול קועיבכ סכרב 5פמוכ (הא['שת | * תורטספ סעברס 5כק5 ופבע עבד
 וכול ססתפ "קכוכסווכול355 ךרכככעולסרפעל .הארושו) = " לולו ספד ספעובר ס לכ
 ככ ךורכ סמכו = * 5016 60 וו ןומופל ןכופס לטעל תוריטע * לולו סט תישובל תולוטעו קיעיבר
 ורוק ןפמ 05 = * 6טסכ קורול ןלפומכ ךילטכס 637 לפלכ ןולס ןולט קולו 597 סועכב 0רטסל םכ

 | י'ווומפל רס6 ןקלטס סז סב רעל ףתמוכמ סוד סורותפמ רבל 5תורוסל 5לספ
 ןוכוש ןוט 6רמס 6מ!עכ דחו 00לע6סכ ןירת וסויערבל טוכ ןומרגדן>6 | תלת

 ונוינד 6תעטכושכ רכד סימה דקפתס כמ ד ןכיכתד סומרב טוומד ןסמ
 ורטס) סלמ זסס ןונטכ סיתוחת ןכממר ןוסרחס ןיעבטו מממ יסס םכ רב סוסס סימרב
 < 6וסס סול ומ סמ דוכעד דע סורתכ6 ףודר וסו9) סל ןוכונדו ספיענ ס3 יקלסו ןמס
 ךרוננ רמסו תכתכ רשס ךרפסמ (כ ימסמ ןיס ס6)רמסד ססממ בר ל ןסמ | *סלמ
 רכדס 69ד רות סו 6טכועמ כיזתט6 03 6ד )כ סע סיתוער דוכע סכקד בע6)
 ותרומ6 רמסד 6כלמ דודמ בר ן3 6 סופקו6 סו * ןמתמ יחמתסו ןכטמס קטרפב
 עמר דועב סמ  :ודגכ) עסר דועכ סוס ופל סרממס וכוטלכ סוטקמ וכרד סר
 שנ דחו * םכ רכל וכ 6002065 סמ ףיסס ליטנו ד לע רקכתסד סכעמ סוסס ודבכל
 ורת ומס רמתסד סמכ (וז)\סוכ דוכע 5קו ?ער6כ מסכה ןירורופו6 0מסב קורזל
 56רמי וטמ ל דע תכטוסכוטב ףברס דוקו6ד ןפמ 6מע 6וססכ דחו = 6מע י6סכ
 60 3 דע דקות6) סכסונר 6רומ) סירגו 6תכס ללקמ (ןקד ןינכ ףרדסד סמל

 סוכע] 4 1 תן



 סחנפ

 6גרפ דוקוס וסיסד ןויכ ' 6סכט ימנע סכד ןומו 0 סכסיגכ תוס 6תכוה דק + סינמז
 "תכוד %וססמ תימדקכ דוקוסו תכד יפנוקכ כסיבכ תו6 סמ לק סיכמו 60 03 רע =

 סוסס *(כוד סוסס 670 ועויממ סבסיגה ןובייק לכו = פיכ!פד סקכוד *סס רמו
 ירק סנסוגד ןוכייס * סטע ךטעו רכב סנטלט ךטלטמ "ו סכס כסנ יכ6ק כמ
 6טמ 05 רע סדקותסנ ןומ סירב וסיפד ןובכ * 'וגו תופת סט סודו תכמר ץר0% ךודכ

 * רתע סד סמכ וסיימרגל םיכ ומרבד תלת ןכ 6ס ' וסויכמז
 אנמיחמ איער

 'ב דוטע "וו ףד 6רקוו רפסכ ספדכ ' ןויקס 5ע דע 'זכו סכסינכתי6 ןיקכול נשיסע6שכ = ףמא
 ןוירכ לכ !ע6קלת-6ל דיכע תסוכס ןווקל לכ 5ע קלסל סע סעוסע יעל סלפ קססוסולקי) אד

 35160 לוי ספכ ותינס קיטדקבד ל סיס: םיפל ויו סוכד יס :לויסלויל ספסל קלקסתד ןיבכ
 690 ןילקס | קעס ןוכקר יפי וס\סד 5%כ קלקסת ןעכ דפ וסיסד יעסכד ןליכט גוב 0600 וסיִסל 50 |

 6 ןכטקל ל6ע קילס וי67 סעכ 759 סכנו שפכו סורי ךכ סייקתו ומס ןועוי 'נכו = ןמ6כב קס 0
 כוטל ןופס6 עכרסב (שכ) = * דודו ךכרבו וסוסל ןופמל עברסב סוכי < סדס וס לע ןווקס ךיפסכ)
 ךיפ6 וינפ רולו 6סו "יס סו וס לוי 67) 5פועבמסכ דודו פו רלע סכבו * 59טשב דודי ספי ןמוסל
 תסורקת6ד 6מועוד 6רטסמ * סכרכ8 מו 59רטי ככ לע עס כל וטסו דודו ספעובכ סולפ ךל סטי)
 לע רמפ% ןוסימיבכו ןיקפס 6תומולל פע וסווכעד וסויממ וקכתסס ןורוסי ןועלופפ ןומכל סמכו 6

 = -ורפיק 65 כספכב ומכתסת (עפ סי סימ ורעפת 36 רוסמ םיפיככ(פ ועיבקסכ וורימלתסביחע
 סכ מתל ('ירוס 57 סיע ןוטד : ימוע לנמל ןוכו 55 סילקס ככול סוטע 6% ' םעע סי * סוע ומול
 6%סד 'כטסמו סו וכקת6 וועומ וכזכו 5 רסס 6ומד ףעובטע עיבס 5רןסכ וססד ןיָבו * רוס סרוענ

 לוו דו ןומוונ 7 ספ תיסו קלסבכ סכוסק קכספסכ ןרופס רטע ןטתמו קלקב וכקתס 'ווסיפל
 סער רי יסי6 \מקפ ( קיעכמ6ד סדועע י9ששטכ סקופס די (סופוכ סלול בס די יסו6) דודו 90 6 סט
 ןיסוס ןנכ+>7 סעקומ סכק לכס סב קלסב (שטל 0כטסע) כיעיל 6כטסמ סו(ל ןינכוןימווב ממ לולכ

 ספו6 לע סכועמ םסכ 690 סמו6 לע סמוטע סכסינל 506 ללעס " םסכ) ל5ץס ןוספל ןכטעו ןילרכנמ

 *סוליל ןפממו 55עמשמ קמ ליטכ רסס סינכלד סרכסד (מימיב 5מו לע ףמממד בסר וסוסונתרחס

 פוסט בועומ רס ןומו6ק ץוסוסע ןורתב סילור ףכמעו ופעמ 5עקומ ל טכ לפפ סיבכרד וקנוד לל0עסמנ
 ססממ וכ וולו תל לכסה %ורב סילכקליסוסל כקעוד סנכדכו פו ןכ סיממ 635טסמ דחו דול ןכ

 ספולקד 6מועי סכתס6 *  ופעב ספג סרוסיד ןינכ * לעמוד 5כימו5 רוס < 65%מסל סוכל = רוככס

 סעוסע שוער >* סנ'ס סבויכ רע * 55עפסול 5ב6סע (בועו סע ספולקל 53%מפו ומעל 60לעס סע

 ןמ סיפסרטי)סוינפ סיכסכ דופי ןולש ןונרד קלקב בכ ברעפ 6שקומ לוטס ל5כטי תרפפת סינכרב

 בריעע בקעו יכס 56עמשו וטעכ ןיבריעפ כר כרעה ףמוונכ בר כרעו 5זקוס ללטכ ןוסבו "ולב
 קנסלס סי) סו ןכ פופמו דוד ןכ סיטט סע ס3יש כרעתע יכסו וסיינרפד בורע קקנינ ססרכסב

 תלקב פכמיסמ סוערב ץוסופמ ןיכק ןירטקתמיכסל סיליד סלובכב םעלכ סוקל 6וססכ ןסוווורתל
 'ס"רקכ סתולנכ ןסב6

 "קייב (לכו וכ ךלט עוכתו ומע וודס 55כסמ למע סר 93 בניכ ול טס 3כ% | [חתמ

 67 6ככ65 סוילנתס לועייקמוכסל ןיכסממ וסל פולק ןולכתע (סעו וססכ ךככקפ נוקב עסרכו שרק

 * סזעובר 6כב6 ועוכרב * לוו ןןמוסו ססט סיטלטכ יסי) רעתש וסיינעד 6תנונס ןומיפל ןימב5 קרקע
 וטעסכ



 זמר סחנפ

 סטפ וסויפקקל .ןומו") לססס ץע סוסכל קולק סשעמ לול חקיו וסו'לכק) | * ס?טעמ פככ5יסממב
 לפ6 סכק סכ (פמוכט 57 סלוגט ךוקכ יממ) = * לולו מודל6 דוקי ל0רסו עעס ןומופל ןובית

 לסכ קכוכ 6ל ןלע סמ ןנס ק6 וקטקל ןדעע סנו! רסכו " ןוטפע ומ קילכ כקכ וס יכלו פפסופב

 תיסכ ןטספתמ) סללע 6ע%ע ןוופכ (במיסמ ועהו ססעיסמ סוערד סנהל לו ןכ '\ 67 ססט .קיפכ

 קוטסל ףתמיכס כ סמוכ כ רפכ כ רבכ וסע ףתמוכס ומוסד ןדעד ףתסנל יקטס סיכמו קיל רע ןכופס
 וסלכ ןרופמ ו קולע קלעל 6לועל ככ (פועבמסב ססוב 655פסב סעכק (בועוכ רתכ סעכמ
 ף'קתו ככ סכלי6 סוטקו6 סוכיבכ) לכ לילכ וסולק ןידנ דע טטפפס וסיסד רקכב ולפכתל

 * 6לכ סולת סוסמ סיכ 6לכל ןוומו
 ומק תל ס) סס!עס סמ תלס

 ןורת ןוכ סחכמ) סס\ע (כלמ
 : ןועורד

 אנמיהמ איער
 ומס עדןמקפ6וקסמ לכמוסמ 5<שב | ףמא

 ןופ חתפעב ךירכו ןוכוס ןועיקס ןומט |
 "כמו סירס וכיקקל קנו ססרכ6 (וורבס ווק

 " קקכו 67 *ץכ6 סדסו ולו 6 וסיולע רמפ6 |
 עולוכו ומוטיב וו עכָסמ וסוולערעתסד דספו דס יספק ןנרדד *  ססרכס 67 סועס סחפמ ימועו)
 סלתק תמוכס 67 סופוד לס סתוענמלד ףדופע דוקי וסוסק סכלטד ןיעוכל ןירת מישוש
 ןוכוסמ ןומול 607 ללכ לכוטס תבורעת 9לכו לכיססע ופיבפ 5לב ינרטסמ סייקכ לס סולי 6כוסכ
 ככ טלל (מוונכו *ןוכנסככ ןוכוטס ןוכרעתמ לרטוד ןוסיבוקכו ןכפו וע סלק רככ ןוכוסכ סע
 לכ ןוסוסורב לבעעפ ךירב %5רסו ךכ תלופפ ךוקע לכו רלוככ סל ררוב וסיל רתכלו סלנרפ םכ
 רכו וסולל סכוטה רכק6 וכטק = * גו סלכסכ ₪0 סולפ6יסכו טלמד 5ור) לכושק ןוסכ ברעתס

 לכסכ65 סו5 קכע 03) 0טמס לע ססכפל ןכעכ 6 סטק לע סמכעק ןוטכ 600 לע יסכטל ערס
 תיככ .םופתר ןפטכ וסופ לוס ןקוסל .בוטס רנו לע ססכמ ערסרני וול ךססל ןיממ|כ)

 ןוליוק ןימופפ וכוס כס עכס רכוד וסכב סופת וס\6 כוטס לכו דכ יכס ףוס) | "קוד ןירוסלס

 סע דודו סדק סופי ןירכ6 לככ סוחר םכ רכ רכתוד פממובו * ערס רכול ןופייסל וטרבבוטק רנול

 6לכקו פכוטמ תיפד סויקמ ןקלס סוס ףתכוכט לכ6 *  ולגס ךסקכ כשלל ןלכ סוכומלל רט בופכ
 ןוב סוס סס) סכיט וסוט פלד 6כמ6 ןוטע סככרס סלכקפ 057 ןפנכיסיפ * סב 9ברעת6) לכו

 * וקכ ןמסכ ספופכ | * סכתו וסול סכפמ ועובד
 אנמיהמ איער

 רמא | 6וססכןמטכ 'תיתכןטטכ .הלולב סעכ פילק 6מוכןב 9כפיסק סער
 * 0נועלמ ופכו דוגכד ןמט 2
 50 לכ6 = * תרמ6 תוסו ןועט ר רס
 וסו6ד ןויכד וסוס ס6ע סור 006 יתותכ
 זומר סוס ד ומר 006 .תיתכוסמ מש
 'וכר ןממ סכבל סדבכס כ קוכב 5
 .תותכ 056 יוס 03 תוסו סקדכ תּותכ
 "כמ סו 'פוגד ץיפוימ ןומוסד ןוכוומ לפסל
 ספווסו ספווס לככ :סליעלמ ודיגכ וס
 טותכד וסו6 קודנ) תותכ 050 יוס 65

 ןיפו תכ

 ספולכ סכס קס ילדו ךלט ןוקותע
 * ספולכ פעבל 6תורוסכ סתס רטק5ו קוקכןמסב
 (בוומק (ןכ פוס דועו דָּוטנכב סססומכ לכקטב
 יסו6 סתורו6 165 ו5ד) .יקכ ןטסכ .סלולב
 סכינכ ןופפכע סעכ לוכד ןפמ5 556 סלול
 (:תיכופ ולד ןיתוכפמ וכלע סומסופד סעכ
 לועו < סלע סורטב פועטסומכ 509 תמוזקתמ
 סכידמל קמודעפ ךילגר קקכט סתסס ןומוכ ורפס
 ןלסב סלולב לוע) = * סמוכס ומפ כושל סכןת

 קפה 2 1:0ו 1 ₪0



 :.סחנפ :

 ןוסוע ןופויס ןוכוס לכמ קופסנ ןוטותכ
 חתבוסותכ וכר סע ןיפידק ןותיו ןוכוסל
 ופו 03 םיתכ 69 10) סיכסומ יכגל סולט
 ןופיימל תכופות 60ב 050 60ממ (וסס
 )ו 6כקוכ סוכמ יכסת6 ףנ ודינכ 6)סס)
 סוכמ סנונכ 0סתד דע תוסי 6קדכ יוס
 ססכסת0) |( תיקכ ןטטב ס)ופכ דעו (ס )

 סופו לכ6ק פלטכ תפ סווקמל .סוסס 57 תיקכ
 .לסס .תותכ ןעסב .סלולכ לוע) * ספסת סרוסשב
 לועו * ומופוסועמ לכולמ ןמיעספע 50וקע לנס
 ינבד ןועלע וש קידכ 67 תופכ ןטסב ספולכ
 6םועע סיתוכ ןיכורופ ןומילק ןיטילק ןיפט

 סימורזע וכטו + לכקל ןורסע דפ ןומוסל סלע
 וכמ6 למד טורו = * רפל סוכוכסע ססלס) ? +

 סלנככ ןינוע ןופס עדו ספט ןו6 תוימעעב * סיכמ כוקת6כ\ סוכמ
 5כק5 ןוקפד ןויער) .ס 67 ולב ןמיפו סופט

 ןט ןיקנס ןוככוסו ןןיטקס ןוימלס סע סולת * סכטסמס סע (וימק " ןורכוס קע ד * ןוסוע קלע
 6וופ לע ולמו ביכרל סבטקמ סוד ןובב פכלמכ וסויפע ןילכקטו -סכפ ןסוילע ףקמכ תיכטסמס 3
 ₪תלונס ליב עת ירכ לע סלח ןוגכ סל (לכקל וסופדב ןוקתפו ןח ןורת סיכב) סלע ןותחכ) ס6תילת
 ןומו6ד ספנע 6תבככמד ןויס לתל ןיויפכ סוסוכזע וכטו ןולסע סכוכו ףעכס לע ןןונע רתכ 57
 ןוסס תועוכר סנםמס ,תככרע רוסו דוס סננפ ןוויטכ סימולסע סס)ט *  תרספת סרוכב סלודב

 * סל ופכל עבכ6 וטופל דודי סט ןמ ספעוככ ₪ 6טולק תוכלמ 77
 6יוולככ סיכבל דיפת סנוע וסופו סנע ףייסרכ3 ססעיכר גר ןיסס תיעיבר

 יכנס וסרס לע נק 6ק ס)וע לגככו 6וס ס) תילד סע 'תכמקמ דע סמוי
 אנמ'המ איעד

 עברפד סלל 6ושד סוחב יכס ףוס תועוכל דוו יסו6 פקכוד סנכ יסס סנעסש>ש> = ףמא
 * ןיטכס רמירפ ומ תו5ד ןויס קל 6תלוגס ךלוס רפוטכ ףקמ דודו ןןמו6ד סופוד ןיפב6

 ןיונוו ןוכיסמ סוו לככב די סליע סד 'סנע (ויסרכל סעובר לגריסוסדועת | תלוע
 (קדכ ומינסו וריסכ סכ ףסותיד ןוגכ ןורת דח וע תכסב :תוטסרכד תימ
 | אנמיהמ אוער | 'רטתס (סו תוסו

 ףומנ ל ןכ ןוסב ןולסלל .ו וכנפ לוטק סלוע וסוס ןיליפס קיבוכלע כוס *ש> = ףמא
 בטס סויכ כספת ולקסד ס6תולת <מווכ תקילס יס ןומולמ .סריפס ןפמו סמיככ

 רקכב רטועמ ךלמ = *ט6לע סטכס תכטב וס 5 סלע ס .סכוב וסו6ק .סרוקו םפמ סועע ףסותמ
 ןומו6 6% 6רסיסל ק5 תו6 ןוסוכ סמכ יכוסכופי6 יששרבְו .'ףסוע תנפפכ ךל ומפו רקכ לבו
 רקבפו (תלוגס פוטו 67 6כוונכ ןוכלמ ורע ילע רתכ סוס 6תועדקכ .3ונס ןומוסד ןיד!קכ ןירת
 תקוזמ) ךלנע 6 יטעמו וכל ס:קס ל 6 * לקלרתכב םעתמסל סיכלע ומס רספס 6 תכמ*
 פכקפ סנטל סולו לוגס תכדסת6 6תלונס תוקד סע לונמ ומויסו 67 +סוונכ סוכפע ןורתר וופגל
 :ןסוימוכ לע סרטע סלוקכ לכקלו סיכט לקב ימכ סוכפ ןועכ שק סיכמט ןירת ןוכו(ל ןודוקכ ןירת
 סומכב קריעוס דס6 רעככ וטעתטוס סוכלמ ימסל רטפסוס תרמסל רתכ ד רקכ ןפכ 76 ל6) 6
 \ רועופסו פודל יעסלמ ךפסקס *  ריעס רדסתס קחנוד לופ תסטסל דס5 .סיוע לועס יכס (יס
 כמ6כט ק6טמכ סדורו קו6ד ןלכמו רתכיוסמפ סליע דס5 לו קסטסל לח סיוע ריעמ 67 ןונכו
 סתיעדקב תוס סלועד פלו 656 סרורוכ ת6טס סע סניע קס ו(עס) = > פ5טסס תוסעע דרוג
 ולע וסוכס 6ד ןונכ) "דס פלכו כפטס תזורקת) סדורוב (מידל קכפס6 רתכלו סועקלס .תרע

 טרפכ



 זמר סחנפ

 6כוונכ ץילגרל תקסמו תטיעמתס רעבלו 67 ףמוונכ י57] רקכ 6רסס תוכ לע סרפב

 לטל יופנכט תק לס לועס 6יס סכלד 5 סרפכ ילע ולוכס 57 ףכמ\בו 7
 ףפסמד סיל5< כלרו 5טוע ודב לןכ וסוס סו * לסכ סיטסס סכ לפועל וכנכ טולס ץר5סו סכ
 טככ דיעו לורי ילול 67 סכווגכ סמפ לכל סתוס סיכיכס וסלט ןכ6 טלעד %ןכ) = * ועסכ5 סכול

 ְי % עבס 52ק5  סועועת .סכס ימכ סיסככ ימסו לקס
 מור תוכ סו 6רסיסי ןומיס ןופ6ר סעכיכו *'רגוסכוטדק

 לכ ןורת יטסר 090 * 0 6סור וסיסד ממס 036 סרסיסל ישארבו
 * סמ סתדחללעו +6רסיס לע ותדחויד \סויו ככעו ןוכוסו 0קריו סרי

 תרועז סו סדפכ סכ ןוטמתמי ךוסד לרסוס רמסד ןוכוס ןי55סיכטרקכוככ | םיירפ
 ןובכ 636 לווס 65 ססרכ6יכנ * קפכול ליס ד לק לופו וסוותוסת סרב

 ןומוד ןיבכו = סרד רועמ וסופ ןפמו < סימ יקקו 007 ססרכ0 םיככת( ומע ןות רעתסד
 כתמ6 קסנו = "ןחת םכתמ6 631 ססרכ6 טוככת6 רועס וסוסד וסע ןטת רעתסנ
 "וופכס 6רכתל ןות סכתמס כזסעו * סיידרוד לע סרוקכ סוכג) סוניד ועיפרד ןמת
 אנמי'המ איער ינקר כבל יק(ןטס ספ) רוט וסוקל ףסוו

 ופיכקתל סכש מכ יסל) עיסעסעכ ף2א= יל ןימוו 1 ןוכוס סיטככ העבש

 וכפ סיב רותלל 6סולק סטפ ספ לע וכקסל רסומדינככ -סנפיככ
 ןועו) ססס סכ 6 סכס | יסעמולפכסמפ = :תווכומרק סיכש ןוכוסמ דפ יסוד סכס

 6עו6 * ס55עסל דע וסופו סמעת 05 ןכטוסכ
 שכקמס ןילוקפ סעכמ 6לילכ יסיפו דמפל לכועולןסו67 0250 6כרב 6כו!₪ 0בועול פדסס סלע
 6נכב = 6עופ סע נ קכפמ6 ןודוחפ סטכמ 6פילכ וסופו דסקד כועומ סכ6 סע 5תכב ' 66 סע
 ןסוסל סיעס ןכוכ * 6קככ ץר6 +9כ6 סטכס כס דסי סטכסכ סלמל 9ןר) * סכיעמ 00 סע

 ןירועט ןירפו דס סיוע רועסו דועו * עבמלב וווס ודדו * סול ילסו סכובת וסוסד 6סיס סע רב

 305 ריעס לוסועל למל לרונו וופ לס6 לרוב וגו סילועטס יכט .ק6 קקלו וסוינע רמתלד ןומיס

 03 ופועל רועס לכ6 5דןסול 6כטסמ דסלןת6טסל לודיל חס ריעס וקיפו סכסיס טיעיע ןינב
 60 ספכמ לדכ קלטו * סרבדמס יפע םוס דוב קלפו 006 סליע פלו סס6 69) ןכרק סיכ .כופכ
 . * טנכטקל ףסלקמ כורקתו 657 ללעסה סיוגוכ 6לבקל 60 וכס ול ומעל וכ765 ספולס
 6וכ) סימ טיל יקמונ קמ ן5 לכועל סרטכ סול בוס! סיל ךיטכ 057 ועבד ןלמו בע וסוסד כלכל

 טופ ךופכ 957 ייל 657 .שכ לכד יוטיסכ רלסתו סלכו רנו סמל וסליכלס ךלכופ כעל 05 סלטל
 סינפ פע טוט דוב סול ןוקלס יסעס)" וועוסל רלסתסו 6כונימס סול ווסעל רלסקל 66 ןורוסיו סעכש

 69ו עשו * סס ודקרו סיכועטו כיקכד סיריעס ו(ירקפפנ ץועומ ורע וסלכ ןוככמל ץיכטסק ןיבכ
 6לכמ םרפת6 67 רועטבו + 7156 55 סודסל ופכוו רטתס וסוילעל סיכועסכ ססיפכו קס לוע וקבוט
 * פטכו סוס ליטכד רקב דיעו סתימיע לכ 0 ויגע ריעסס 6קכו 6לכ סילע לרסיל ןוכוק לכ לפןכ)

 * סלןטעד וקילס לםוכ -6לוטמ6סכ * 6שכל סשמכ ןוב למ ןוש סטוכ סכק '
 6נוונכ רטפ דחו דח לכד סעד ןוסמדק ןוגקד תת ןיכהסש = קיש "ץ)"

 ורק6ו656 706 תסטסריעטו סרטעמ דח וכורטע ועל
 ?נ כותכל ןכיכת 6סו רועלס 'ברמס  -תסטהר 9רטסמו תסטק וסוסד ןיגכ תסטק
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 סחנב

 6ר וכסו 6טדקמ) כורסתו 60) ןופכס 6רמתל רפכנ בותסד +57ו כורסת למ 6
 6רח6 <תתפפ 637 טולוקנ וסוס דו ןיסכרק רפכ ליכ 6 ו סוג לוכלו למסכ לוס
 !רפומ סרפתסוידח 6ד לענ ד סקנומב כל מד ףפדועמ וגכ וכסתס סוכ לכו סיעע
 סכנמד ףתרועסכ סול יכסו 03 פרסופד 6טועומ סוסל 10536 וסוינע 6נרטסמ מנ
 סומענ סנוס ליטכו קיכוו בירקד ןיבכ 656 דיכע 6ק 60 סרסיסד סטועמכ וכו סופכ
 ו6סכ ונסת6ו 0לכמ םרפת6 ד רועטכו סיכ 6קתתס) סרסוסל 000עש רטס וגל
 ןכוכת רעו . "סכמ םרפתוד ןיגב 06005 סי ןיכרקמ סרסיפ) סל ריע\סל ספקל ןינכנ

 :6ד ןוכורט ןותס וליד תכס ןובכ ס3 תריעוףד ןיבכ נע סרפכ ונע וסיכס

 ףסומנ כסעיןמיס סכיטלפ .ישארבו
 ע ףסוי כ קעי תודלות סש

 רעסר ךוכקד סרפסכ ?סקכש0* 6רסיס
 סרסיס תסוכרתסל םרח ש6רכד סעכ
 6רטסנ כסומל ךורט:0 ס:עככ סכרקל
 ףו6 * סנוד סכיו וססכ סד ףקנומ רקס
 סקנוח כסומ5 תת65 .תכורט50 כס
 תכדתסר %תעסכ (סוז קנססכ (סדק
 6 קנופ'וסס וול ן6מנ סנעכב ברקת
 וכורמ רועזמו .ןוספד ףפוכטב ףסרפוט
 ליוו 60 6דכ ד ןול סכרכ(6ל) סרעמד
 3 050503 0שיכ רטט )00 סרתכ(6
 לוכעת סווו :ןירטס לככ סכמ םרפתוו
 ןול ךורכתד רתכל ןירפוטו 6רעפ ףוססמ
 )ד רת(כ ןומ 09005 ךירט:6 סדחכ
 ןיףתת ןורוח וכוס ףמכ יככ ןזת ןירכפ

 :ןמת ןולווכגתו 0ר:חד

 67 סכווגכ סלוטב סלכתסע |

 אנמיהמ איער
 "מתמר ןככר ןכע6 סכוסדק יטרכנ
 וכ ופ לע ןופרו ןיסדקמ ווס לכל

 ןירע6ווסו וכסס ים6לכ קוסושע ןו(ישמ ונק ןול
 67 5כוונכ וס לכסס ןומעול טלקו ס6כ סוכ

 ןיממולו -- פסלקכ 53יע5 6לכתסמ סוס
 מע | 6ל 6כובכ קת סלכתסמ

 ןיכלוכ
 סולל מעול 07 (סוונכ בלעעל
 סיליל (תולכתס6 וסו6 י6סו ןופבל קמעופנ
 לולב .1 סוס קר6פפ ןול לילכל ורטס וסל
 סלוקמ | 'דוסי לוס) חככ כספת סכוכנ
 טוק 5וסס) סעכמ 6יִס ונלט סילע דינכל
 ןוכטול וסל סקוקכ 6יסס) רקכ לוסס3 רקסלק
 | ףלפרמ ןומעופ סיפע בתופל ףסכ ןוכעול) סרטע
 וכל סט לע סככל קסוכקת6 י6פפו וילגכ סולט
 סוכפ ךלע ככ סלוככ לכ ונ5מ וסולד סכלסס
 < ולו תסבלקע+וסופ סלע תוסבד ססיל (םסכנ
 ועו ומיכלי בלטכ סומטכ סכי6ט ןיסי סל סלעל

 רועו

 ערלסתל) סעכמ ןפתד דסמל ףרטממ .תסכלת6 סמוכ ןטקד סרובגכ 6קעוס (כול ל6 תוסל
 וסו6 עכ) בוט עדס ץעל 6לטסע .סורועב סיקולכ יעמלל 5בודמ 6:פס 65 סירנ סע) לולו
 סל תילו ססכ 6יסו סמכול קלפסו קחפמ לס לכו סוס סרומפ קרסב 05 כוש סינול ספינק
 (פעוכ סכע רכנתלו (תוכב וסופל (ולילכ טיל קול וסו6ל סכ לוסמד טוס 6ןקס 655 סלידע
 סגופס [על לכסיס 536 * סופככב (פרע) סקלכ םעמווטיסכו סכל ספלוו סיכל יק6ל שבע וסיזל
 ןיפומ ובוכו 03 רסס סו טנועכו סכ ביקכד קספ סופ ולד 5עוכעכוסול סמע וינכד סליקכ (יסס
 * לסס ךיתכסמ ןכ לע ךותכסל סלוע .תכס6 וכייסל לסקל 6לעסע סיכס( קפו6 תסורקנ5)

 67 (מוונכ .תימסס ןט סוכג תספק ןיכמול 67 6כוונכ 6לוטס ןע סל תו6 ץמלק ןולת' |
 * ןווס ץומוס סמכק ןיספול ,

 םרחכו



 אנמיהמ איער | סהנפ
 ככ עו | שדזבו

 6כ תתפ 0 |
 ךו גורעת ומפכ ןכ סומ יקיפס לע בורעת
 כס כותכ = סנעקנ 60 יס סולל
 תיפד ןיגכ דק סנכו נוט סתס לתכו לו6
 יכקוכו רכד יסד בעסו סכקומ תוסורכד
 יכק6 וסוס) רכד יכקק ןסו 20 חס
 גורעו 'תכ %כו גורע ליסכרסס * ככ
 תניסוסמ * דס 0ככ\ רסס תל ביתכו
 תוכממר 070 סיק יסו0 67 030 רסס
 סתווכ תונמקר לעד ןוימ לכב תומד
 תכורטנסו עט תקוקדד סתעסבד ןיגב
 קולרמל תלו וסוס ןח לכל\ סל סכוזמ3
 תסעכ 09 סכוומ תלוכופו קופר רב
 * 6סרת סל ררסתתו ותותר דע לכול
 ןח רסס .סכנל ןוטככתיל ןיבכ 0
 תת לכ) = +ףכהמ סוססמ ןומ קנסתו
 "וז סוסו "ןוזק ר0מ לכ סכגכ ןיסככתמ

 ןוויסו = "לקו דס ככ גנו תוענמסב ו 1 ף ו ווי"
 "ובו סתוכנ ףרט ןתתו סנופ דועב סו
 ספכ6 ונוסכ 'עכמ וסי6 גל תבו?כל סמלו
 רח ירד 6רפכותיודכו* 6נכומרותו
 תסורקתסר'גכו 6תולגד בינכק ספ ותוו
 6רפ:ד ףתורדק סמ לע רקסס 6
 ורת סרס מכ רסס סדפווכ סכ 'ונכסד
 ותמוס + 'ונו סונכקכ קעזת לוקת תרנל

 דועב יתימל ועב סרפנ דכ ןוסל תנלפ \
 ' טרסנ5) קולט (תורדקו פולוכ יסוד
 6כוומכ ןיעבס ןסנכ סרפכ רוסכ6ד ןויב
 ,תוע:סב רעתס סדמ לק ןידכ 'סנוד
 לוע ןיבורק רמו לופכ ורטק עיקרל
 םוככול דקו דח לכ וקופ יקיפר"וכוותסורל
 ריסכס6ד ןווכ = * סול יזחתו6ד סורתסל
 לסכ סורת6ל םוככתס דפו לק לכ 6םלמ
 תניסירק6 כנכורפככ גלפוסולמב סוילגת סו מנוכ תלוס סוס לגו ןופססו'קטס חרזת

 4 טמר

 ןופס כמו 5וססכ שכמסש5ש) | ףמא
 טקנ רכעתו דע 'וכו 6פעכס יכסמ

 ' לוע וס ףל תומורספ קמכפב םפלמ 5מ)עמ
 *ךוטסכ כותכס סע ךסעכ ןורקלנ

 תדינו* ןמפ כל לק 2?  אטית'או
 בעל ןכטופכ ןפסמו 55 רתב

 < סוסו ס5מל (ןר)  "סדלי לוק סרטכ כוקכ 6
 635 סכטכ (מנ לוע סבעסוכ5) ו0לקו סלט
 קלטו ףט רפכ ןורתו כס עב ועולקסול סדק
 6קנעב \וסוסמ'כ ןוולנתו סדלויל סילכס ןומולד
 = סוטקו6 6₪) לוככ למול ופכוסבו ףסמ| סוססכו
 סכוקור6ע יט תעס ליססב +ולקמועכפ דיככ
 ןוכינו סילכמ סעכ ופוכסל ןימ6 סולכככ ןוסי
 סולכככ ןוסי [כ5ס ישע ןיב ןוווכמ ונסו סללווכ
 655 לובט ןול סועוסרל = *בסו לוכעל ו רועו
 סוסת תומויעפ וקתפכד סמוונכ לוכעד .ץימול

 סכס ףו6 סנפוט ופעב וסקפכ סוטסס וכוחו

 וס תיפד לע 5תת) ללוע וסווכבל מיל ןורעקו
 וע ולכוע יעוס ולבעד 6כלקו ןיינזכ לכו תלכו

 ופיכסל ןופוכמ סעכלו סיעעלו לדו סס) 6מ\על

 לכ .פקומ ליטמ וסלכמ וי סט לע וסיימע ל רו
 * ןסיוכג) סטס עכו וי סקומ רקס 97 לע
 ןות ןסיכ 5 ןופסכ ןלעןוסל שדחבו

 סע סיזק) סטוק סקס 6
 ןםיככו 15%גכ ןםיככ ןופימפמ וכפפ סוטקוסל

 סכ לע לווכ רמטינ סיפיד לוכו 590% ןודיפע
 סייקלטע ופעל שרו עלעמ לבעלה ופוס ןוגפ סו
 סכיפומפסמל ןלכ סכ3 פסו וכספ סכעו סוססב
 6וססכ ומכיל ת* ולי ךסע וכסמ " סספס וטספו
 56ו כוסו וכסועטיפס סועורל זו למס סכ כמ
 כעד סועול ןומו5 ןיללו וסבו 65 35כםו .תעלס
 וככ6 סמ וסוונע רפפפ 57 ןונכו 5כד יסכרפ
 לסלכ ספל ותטפסכנ סככלמס לפכפוסו סותפמ
 *ךסמ .תכטכ ןומ ליטקד סכיפוכס תל יתמפסכ

 לת6ס
 (וססמ יסרפ ןותס תל10 תנו רתס 03" ירק קנוו רביגכ ףקתתס רתכנ טס

. 

. 

 רע



 סחנפ | % .

 רוט 6וסס ובכ תלו6 (סוומ פרס ןמתמו 6כוטפר 6רוט וג תפ6סע\ 0קפכד רת6
 6רופ יכגנ ןמקמ לק יסיסו . * ספגרל לוטו (מוקע 67 יונק סלגר) מרס 6כוטמיד
 תכיותטסוסיסנ 6דכ גרטקעו קפכור םויוח סכק סל ןומו ןמ ת טל ןעכ *'רוסכד
 קינסד דע סגנפל סירס סינול וגפלמו סיכומ תונגסכ 'רתכ תכתו סכוומ תלטכ ןמתונו
 סתעמטכוי עתר סמכ תסווחתס סנו ,תנוס משו ךוסכ6ה ןויכ 6רפבד (תורדק
 סמר סרוט םירל תקונס 6יסו ןווומ ב66 לכ סכנל ןטככתמ 6רטמל ךירֶט5ס 6מ!ער
 ןימפר ונות5ו סלק עעס סכקו סעונ רתכ סעוג תענו 0סכרכ ןוכ 0סמור תפטעת0ו

 6סרתבס (תוופ ר6ס לכנ טמרג לימטו עטסרו לרוט םירני תקחמ סיסו'פלע לע םחו
 וקיפס לע סימ יקיפ6 לע י6מ סומ יקיפ6 נע גורעת כיסכ דטס סל ןיסכתסמ ו ןיטסר
 תמותסס תרבעת6ד (תעמכ * גורעת ןודכ סיוט לע יפכ 6מלפווטכיתסר וסכסמ סימ
 ןכמופכ ןולק ןיעכס דע לק רתכ 65 ץינק תומסרו תסעב דלימ) 6כמו סטול ןויכ
 ןודכ סכבנ ןימזו ס3 עס ספקו 6ד ףתרכוער תריס יסי6ד סרכ סויכ ויךכעיד ןוכות
 וטק סרפעב לכקלמ סומופ ןירוט ןוכ 6ייתסו ךופמ ורוט וגמ סכרכר (ויוק דס קימ6
 וסופו מד קופכ ס6מדק (כמז ' וכמו ירת רתס סוססכ סל ךיסכו ותסו לו6 יסס דע
 תדונו\סו תפתפתסו (וורוטביד ןרועכ ןומיסנכ ותפסו סיימ קופכ סכומק כמו ךוס3
 סכקד 6כויו' וססכ סרועכו סדעס תסתו \תכו "סונעפ וסטמכ עלסס ת0 ךיו ךימעיפנ
 "ג: לוק רבו תורעו ףוטקיו תוניס 3נוחו 'וו לוק כיתכ סמ 67 םחכד סדכוע לע סינע ספ
 6רכע6) ורעו ףוסקיו דיפ ןולק ןועכמ ןמיפ סרעת62 ןוריטו ץולכח ןומו6 תונו6 3ןפנ
 ןוכוס לכ סכקד ונכוסכ ולכוסכו 6 ולכוסכ) = *ךסוענ וסיוכוכ וונג לג טסכ 5ןסס

 :ומוסממ רו לומכ ךורכ דוככ יספ דוככ ןירמסנ ןוחתפ ןיסו6
 אנמיהמ איער |

 "מא שרחבו ןיטיתס ו36 ןופט 6כעיסע זועכ ןומ6רס שלח |60 ןוט(רס
 סיק 607 טדח וס6 קל

 6נעל ופכו סיכפקקתסו סיכ [וול 6
 ןו5ס רסע סעכר0כ * סו רטע סעכר(ב
 'דכ רטס לכל 5 ןומוסד (תנניק רסס
 דפו וסו6 סמק רטסכו "מנעד ןירטס
 עבר ןומיסו ןירטס עכרס) רטס לכל
 ןכקתתמו ןפרכסתמ עבר6 ןוכיסד ןווכ
 לו ןודכ סכומיד 6רטסכד רסע ןוכיס סע

 6כקת695ס ) = לד סוס 6כקתק0) סודחכ
 מ רוענ0'ר"פסכוקתב (67 סיס לכיס
 סכפוחקו ןכטמ כותכ קקו סוסוכס וסדו
 ךומלד ןסמכ וכסמ ו6מ וכסמ דגו ןכ
 ןו6נע ןימנו וכסמ 6ד רת9 רקס רתסמ
 ומס ןוכיס ןופפע ןומנו * ןוחתת ןימוו וכב)

 ןכסוחכ

 סויבכ יכל ול חתפמל .ךולכ)
 רעכמ וסוס (תיירוסל ץיויכנ ןינ סיקסל ןפעל
 ןיכוסס ןול ןכומתס ןווכד ןוכוטכ ועופרלד+ כ
 לע ל רפסד ןפמ ויכבוסוסד כועטכ 6לתמ וסוסו
 סינוכתלכיסכ רדספס סופיד וסיל 65 סול וגל
 = ןוגכו סיב רוסכ סופוד ןפמפו * 65כ7) ףכוססב
 * ץקוכולבד ומקס ןוזכ 0999 םמ רכ) תוס 7
 סדלויל ןיפרי 'ט לכקל רטס לכל ןומיל ט רוטעב
 קפ'ט וסו6 6 דס6 ןע ל סלל ןפע קל ןכשוסכ
 כועס ד רוכו פס סיעברפ ןוכילנ 'ל תסד ןילטס
 םיכ רעת6ד דובכ ר6קמסס ןורתו ןיעברס סס
 לוככ וסופו *לעו סלוצל ותוכלמ דובכ סט ךורכ
 *כטפ'דל לס ירס 7 57 רטס לכל ןימטו לכל
 57 ןינכו 6תקמ כ סניעפ דוככ סועקוו ומכ

 ןילסימ



 סחנפ

 ןיסומו ןיסתת ןומ: = :וכטמ ןבטוסב
 ₪רסיס תרסכת(ד סכתןכוססט ןוכוסל
 ןימוו ןוכוס יוסמל וקנס .(תומנט0ב
 וכסמ | *דס רסק וכמע ןכטופכ ססמ
 וסלכ ווסמל ןיפתת ןומוו יכל ןיס'ע ןימוג
 ןוכי6 ןגכ ךיסמ ןסמ 6רס בובקכ 6דקכ
 'רטעכ וטטב וסעב יתכדכוקו'טסלד רטע

 נר

 ןוד וסכ ןכטפק ןמלו ןילת למוולכב ןולסוומ
 85 ןמ ל ל כמו ךילתו דס וסו67 לוככ ןוכטז
 ןעולסו ןסעמ בער וולט רס67 יס ב ולס
 סו ומ דוד) מועועב ןורעס 67 ןונכ) ןסטטבעל
 :פןס וע סכווככ ססטוכו כוכבו נגע רי רובכס ךלט

 < *לוככס ךלפ סו 6וט

 ה (כוונכ'תוענמסכ סנו סד 6דס דוקכו רטס ככ ןוכו6'ט 0% רוטעכוסמ סול ועבמ
 ףוכז רוטט רמתסד סמכרוטעכ דעו רסעל תמו366 סדוקכ .סיססו
 סוס מד רומעבי סדוקכ סוססכ עפת ןימל ןוכול סרטעכ 6סמס) 3
 6מווכ) "דק סלכ ינסמ) סזכ תסו סרכחתסמ ןיגכ כומו רטסלד ןימוו
 6וסס תדינ)ס ןודכ * וסוידסב ןרבחתמ ןורטס ד) ורטקקסדד ןוכוסד

 ןודכו * דוככ ס3 ןפרקו סוס י6ס) פועכ ןוטדקמ (סוקז 6וססכו סופ יז סיומו סו
 ונכיסכו רסס דוככ סל ן6רק ןעכ) .%תסס דע דוככ סוס 63ד סע 6רעומ סדקתס

 ' דוככ רמופ ןלכ
 ס(מימפ 0עלכיס ףד דוכס ןאמ

 ןוות = * 6לכ 6מרקתמ ןותד
 ךיס 6טדקתסל ווסד ןסקל ןוסדקתמ
 סתימדקכ לכוס 6וססכ סו ןיפדקמ
 סמיתס 6קתפמ דחו ןוערק וחתפתס
 "סורל רטספ דק פרת חתפו ןקתתס
 6תפ סוססכ סכר סססכ 5(ע ןידכ
 רטעכ טעת(ו יוכוקתויומימוסכ זרדזסו
 6נועמו פדופס) סכטוק םוכלו סטודקד
 ןומעפ ןומוסד וסיונע ןוכומרו ןובו ועכמה
 סופנמ לע ףסדוקד סרזכ ץיכ) ןומרו כסז
 ידגכ'נכ רטקתסו דקס כוכ [יכ ורקתפל
 כמ ץוכ 6וסכ לעו ןככ ידנכ 'דב) כס
 לכ רוסכו וכ ןכנבמ) סיכ ןטסלמ ןונתש
 רסתמס ןיסוע ןורוסככ לכוס (נסס
 יטסכד רק6 0רטס חתפו 60תפמ וסט
 ורפסד בקעוד רטעמ יונ לסע ןודכ ןופב
 רטעת ו סומע ןומומ רטעד רוככו ספק
 חתפו חתמו רפתס6 ןודכו יורטעכ
 סטרת סוסס סערת דפ כוס סוטסכ
 0 6דזמע תוע:מסב סמויסל

 אנמיהמ איער
 "בטס עת פפו 65כיס וסט
 ןולתו ןועכסכ סוכל לטפל

 שרומ רטספ סלקולק ערק סתפס רתבל' ןוכטש
 סכיכל .ןוערק .ץוטטפל ןורוסס ץורתו ןיסטקב
 כעב ןופב רטסלק רחל 6ערת חתפס רקכל
 * סקד ןויסרפל ןוביתןבטוסכ םטב וסלכו ןורטע
 תליבכתס'סקב סכועו קוס ליסט קומד ככל סמ
 סללע ךוככ ןסוסד ודוככ 260 לכ לע דטס
 ןלכרב יפ סיבד ןופלע יל מט לכ * ס(תתו
 ליבו ופו תקפת יתפמ ומס סוב סתפ) (תולנל
 :פלסכ רכסתס ?תועכמ(ל 6דועע ןודכ ךפלסק
 לוס) םנכ ןומיס) ןוופסל ןיקיסכד וכיכסב

 סולועפ ןוטל < = ינסוממוכ ולכ וסיס ןופפל
 6יסס3 ןפלק ןודכ 5םר5 כקעו קסונ וססכ
 םלוקמ - יסעיסו סב6 רוככ לובכ סימ
 יתוסו ףקלכ 6סלקתס סח ילכ .םלוקע
 ץולכ) | יוטלו ןומלכ ןוטסרס םלקכו ןולכ
 לכמתסל סוס דקל רוטעכ חל לע% וכסמ
 שטס וכ סיכ לעכמל ססטסכ סטול 6כסימ

 6כועו סדוקכ תנסל סעו = * תוסבכ לי ןנמנ
 %5ע םלמס יסופ ןולכ) 6לססב .ט6לץתל

 שרטסו

 םתתסא



 סחנפ

 (תועדקב ולוככ ןכ5ס כ 59 יילקת650ססו = רטעת?\ ןירטע ןיעכטב רטעתסו ל6ע
 * ומולסכ ןעכו רסס רטעת6ו רסורת ןוניסל ןוותס עכרסכ
 ְ רטעתסו ןומנע 636 עו ןת6מד ןופוננכ
 רחתס6'ןופודק ןירטע סיככ רו וטוכל סמכב מנע יפיוס דע (זמנע יויסד ןירטעב
 וסכ טדקתסו ןורומט ןיטודקד ןוערת לכו ןיוומג ןיערתלכ סו םתפו סחתפמ סוס
 וסנכ יקפכ ןודכ ןורטע סעככ רטעתמ ןסכרכ סמככ ךרכתמ  *סכלמכ ןמת (מייקו
 = לוטוטקכ ומ רעתס יסמכד ןויכ = *תוסו ססדכ וסוורטעכ ןרטעתמ 6רח 6רוכחכ
 ומוסר וגמ סמרב תרעז6 ךוס'(קרוטד ומוסר ובמ סמרב תריעזסו 6רעת סיס ילס)
 - תרועוס וסושד ןווכ" דס סדוקכ תדוכעתד דע ריעו רועז סמרב רעו 0תרומד
 6רטסמ י6דו וו תכ *וו) תכ תס חיו יו תוכמ םוס ךוו ביתכ ןודכ ףתריטכ סמרב
 וסוסד ןויכ סעות +6 י ובוכק וצל סיסור תוקת שמ טומוס ס) דוח ךיס פד
 6רועז סלמ סוסד סמ לכ 6לוע וכבל 5% 6ריעז סדוקככ סדק לוכו ךיס 6דח סדוקכ
 סמ דופ6) סל רעת6 סכר סכסכ דומ ' ס6נעוכרב ברו סיוונע דו 0תחכשות ל
 יסוסו סרג תרועזסד ןווכ 336 לגכ 67000 ןילכו 03 6כרכר תווס 567 ספ קוכחנ
 ןורטס ןורת ןוכ סכתיו סנ ןוקלסד ןויכ 6נועפס9 ץיקנסו סכ ןידק6ןודכ 6דח ?דוקכ
 ומיסרכ ןוקוטכד וכיכסב סרסכ רכקת (תוענמסכ 5מיוקד סדוטע סוססןידכ ן6
 דורפ סנכ (ירכ ד ןקכרתמ ןיקיפכד ומוסרב לקרל כןועו סו ןודכ 57 סרוכחל
 תוסו 6קדכ ןובוכעד ןיטפכ 6טקכד (תעמב תוסו קדכ ןינוכעד תספכ 6טקכד לע

% 

 - לוככ דוככ דוככ ססודק ס)כוס וב סל ןיירקו וסנכ ןוטככתמ 60903 6דקפנ סועכ)
 (קדכ טדקת6 ספרו ןודכ םדוקמ םדוקמ ורטפויפתכ סמלו כס ספודק 6!כוסכ
 סוס םהפלרוטעכ דעו ' לגו וכסמ דענוטדו ןוססר ןוטסרס טדחכו ביתכ ןירכו תוסז
 ריעו רועו טטפת6 (תזס ךכ סדפ סדוקכ 6טקכ סוסד סמו (יטמסכ 6רסיס רבסתסד

 :תוסו סקדכ 6טדקתמ ןורטס לכמ (וינמ ס דיכעתסו סיילמתסנ
 אנמיהמ איעח

 ופסל ףכסיל ןונכ 6סעיסש 5ש< | ףמא
 6כסימ וסוסו סיתיב יסכ6 לככ לקמ |
 סמ ס סכו תותוס רטע סיבד סמט וסיסו 7

 סוו רטע סעבר0כ חתפ יוס
 וקיסד 6רמו6' וגו ספ םדחל :

 חכזנ ןס כיתכר ןוגכ 006 יסמ6 חספ

 יבר

 סורכמ תכעות 160 סור: תכעות 6
 * סורנמ תכעות ביתכ סינ ןוסכשה לע וכו
 וכק6 ןוסלוד 0756 6ךכמד 030 6
 סווגס תוכעותכ ותכ דעו סירב תכעות
 ףסווד 0תמכס חת י ןווער6סד סלל
 סומכ6 סמק תק ןוק6 סנקמו כיתכד
 וכו -ךודכע ]65 ועור רמי ומ ףילוסו
 6כ0ו 6ער6 :כ ע טום סוסד 6כ!מ
 ו לוכעו פדַכ ךוכע סכלומ

 ןס

 "לטסמ ןוס שקט כד ןוגכו פפו יוליבע סכק
 .סכעו סכמ לכס ןוסמ רמוס (ביקע כ" ס 'סל
 לט סתוס סוכנטכ סירנטס לע סכקס (יכספ
 :6קלס 'ס תו * סתעמ רוט * לכו תוכמ םמפ

 ןכ ןוסול ןיטומק ןימעו םטקך50ע ןוטמקב + תסכ |
 "כ רמס דיע) .* תוכמ כר וקל סיס לעו ד ןונכו
 6וקסו לוס םסמעל סורנע [ר6 בטומ לכ יסוי
 לככ ךסוטלו 5יעלג ןוספד סלל וסורפס ערס
 ערד ןומולפ וכוטק וסכנע לכו (עבעד ךיגומע

 ןוסיקדל



 סחנפ
 ודו 6)6 ןוק) ןוכמתו סנו סכעוק וסל
 וכק6 ןוסנוד חדש 0007 סורכמ תבעות

 3058 תכעות תס חכזכ ןס''תכ רעווכס =
 סממער ץר6 6יִס ורכמ כטומ לכ ף0ןו 6 =

 סוערל ןוסלד ללד5וטירכ6 ערק 0וסס
 וסרכמ לכו 6קלעד ןיגוסע לככ ךסימלו

 ןוסילסדכ [וסופקלכ ן6ערל ןוכוכ וכוס
 ןודנסיו ער 6יסס ןותרוד יחסלדוכע
 וכיוסו תופי 'קדכ ןו) ןוכמקונ וסרכול ןנפ
 ן05 סעור לכ סורכמ תכעות וכ כיתכד
 6סו יס "כ רסס * ןוסינחלכ ןונ ןיכטקמ
 ופנפד ןומופמ סככ ערפתסד סכ ןכונת
 ףסוו וכו םממ ןעמ ערפתס וכס זעכ
 ווסס) ףסוו דוכע 0350 'זעווק6כ דוכע
 ןוסניד 19 לע ססטלסל ןומ דיכע 650 וכ
 טסלרלו וסוודו חת ןוסניד זע סויפכ0ו
 וקס ןוטנשו 16 ףסו רמס *לקמכ ןמ
 לע ןוטלשוד ןכש לכ ןוסלוד סרו סדוכעלע
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 וקיפ6 67 רפכלו = * לקו ןורתו לעוו ןוסלק
 67957 ס0וקס5 וסלכמ לכ ימועפ סמולל סיל
 67 ן'נב == * לכוד לבעל ללרסול ומלב ןוסלל
 סל וכ סוטכ לסוכמ לטכו 60 ןממע ןלכלת 56
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 6יעכק 6ד\לע סוס ךורב .5סלוק ןופ פעל
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 אנמיהמ איער 9 |
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 סמכ וקפכ סכמו 6ט)ש וסו6 סירנִמב
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 ןווכל ןוטסכ סכס 6סינ סלגר רכעי וס
/ 

 *"ננו סכס כח

 .בנר

 ןעפ לוט כנעתפו = * קרע סכקקיס לעג לס
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 םס וסכ םויקל :2ל סימס ו ןכפתס5וכס סיטעל .(ורעתסל ספו ןוסלר יספר לתורעכלכ סיסס םטו
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 ומכרה קל וסב רעתסד סלע 6כלמד ףמסמו 8רעק ומקתמק ןוכו6סכ5 "סלע לכלל פסומש
 וקל וככרק ת5 07 ןובכו = * וו וסול ןסורקתפד ןופ6 036 סוכל סוכ 6כרקמ תיל ימ6) יעחב
 סודו פו דורי ךכלכי ץופסלבו ץמו67 סיבפס סחל ילקתל) ועקלכ ומקפ וכל רעת6 סינעל *יפמ
 60 וקו 6 לוי וסילל סל67 69סכ 67 סינפ ופסל ספל לע ןנוח )קל ןופכל רסירת לולו 6סו
 לס וסוס כלמד סרותפל 0עסכ י6ס דודי ןוותס עַבְכְפ ןומיפל ןופכ5 עבכלכ 6פסכ ס\5 תיס)

 רטגד רתלמ 659 ןיעכוכ ןוס סילתסלנ לטבק6 ןוית 6קמיכס 5מסס סוכ ספוסד סי3ל ןסככ * סווכ

 = סונפס סמ) וקוסד לודיל ומולס) רעב 76 וסופ וססו * ולוטיכ רטב וס וכפל ומילסל (כוונכ סלוטב
 וונע דרו בפס ומפע ןפכ ןסע וכוס כקנ רעל סמינב) סנעב תוחת סש'ככ וסולד סוליד ןסככ6
 סיעעל ומעסר שככ ןםכככ 656 טוולסל 057 ןטכככ 5ל) = "ןטככס ןפעכ ומזע לעוו םסב'וו
 תלס יס 0מססכו < ךכ סעפ סכטקרל ופרכ ךסעכ 6 ךימסר וסככי ןכ ןוקועכ ןועכו ןופנט סוב
 תלו = > סווקולכל 6לכוע * סוכלמ יב 55רסו לכ וסוולע רעפסק ןומופל לכלמ סול בסול 6תומופל
 רעת6 סקימוכטשב 67 ןונבו * סכלמ ובד תוספסו סולבע ןומו65 תלוספ וסולד 6תירו6ל 6עסב
 6לכוטב רעל 6ד ןינכו ןיתומפמ וכלמ ןוכופ7 סיתוכעמל קו ספיכל ףרט ןקת) סלול דועכ סת
 ,קסכפסלו 6כלמל 6לכושד לס ודו תוכוסע יסול לס ןמ'וו 6דו לוס ספוסס .תוריטעו כלטד
 ילעל6 רו וסדוו 'כו סוס יברו וסוו יכלו סדוסו יבכ) ךלכ לועפס רו כל (שידק שכינוכ סוק
 כב סעטמ יכסתסק 0וססכ סכקנ ןיכלק ללכשי ןומופל ןילב55כ ברקו 62595 סמוכול 5כקתפ
 סויחס ץע ןוכיסל סלושס ינע ופירקק%ד סונעכ ןליסל = * סנכב 30 06 ףעסודק לקכוכס סוד6

 כעת6ד (עוכי6 ןיסכ תלימ6תלד סרית ובלט ןומיפ וסיכסת6 טלקס ונע צרו כוט תעדס ןעו

 ימ6פ יקל וכבלק קס רמתסו וול סט ומ ןלק וו5 סניע רטתסו "ו ס5ס םלכ וככל סכ 930 סב
 בירקל למל םכס 605 * יסכ וקסל מכרק קס וסוכ סמל 630ןכרק סכרקל תולד כיתכ 001

 קל :תיכוט ןובורקמ 55רסי וכס ףול ועבד 699 סול ןילפ טופ רקכלו לכלל סול ברקמל מוכוד
 ןסיפל ,
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 ץ"קבותמ ירלפ סע סועקו6ד םדס רסכ ירטכע רסכו יטככמ סכע סב 'עפמנ ומוו סולו ועסל וטו
 6רותפ לע ליכלדל סכל5 = *6כורול סוססמ דונע ולמ סכקו *  ןכוקמע סועטה ן לכויס רטבכ
 תדועמ ורפמ .לכפ סוכותפמ גיפפ וסופו לוספו ימומיבו לס ןופו וע לכפ סוריתפ לע מרקל
 וכ .וסולל לוכ5 סכלפל .תלס וסולל 6מסכ סןססמ) * סונול ןכממ ולו לע קו6ו סלב לס לכל
 ןופכלי ותלקמו + ימ6 ומייסד יפוסמ םיכיטלכ יעס) ומככק תללסס סיכג ןומומרל ןומוסל כסומל

 555 * וימל 6כלילל 6כטסע וס יקכסמ ןויב ותסו יעקלב ומסל וכל סיב רעכסל סוטס 6וס 67
 ןוטמטמ ןיסיפד ןיסוומ) ןידס) תלוםפו סוכסלעכ .ימממוב בסוע) וכמ רו בוט תעדס ץעל ףרטסמ
 ןומופד סידס ןו5 ןיטטטמד סוכסלטכ ןומוסל סמסט ורסמ וכס ףוס  *פכלטל ןויטכפלו ןווסוספ
 ומעל סו" ועע סידט ופילקתסד וכפסמל 6כטסמ ןיקיופו ןולס תוסו ודמ תולכ ןימיסכ יסדוסו

 יכפלמכ ןוסלל ןיע דס * ןסייממ ןיכיע ו ןוכילד ןיתוכפמ וכלמ ורטס 07 ןיבכו סול300 ספע טז

 %עבל) כקכבה 6תורולב ןוטיכמ ןוסב .תולו = * ןריעככ ופתולת ץועו סדל ומככ דס) * תרסט
 סטוד כרס ס6 ןותינקמ ורפט וכעס 6כנט5 פלו לס סול ףינוסל ספ לע (דס :סוי יקתל * ספ
 ןומוסד ?כעוסוס 60 סוקחפסמ לכו סוס לכלפ יסדעססו * וסופמ וטקבי סלק תולככ יי 5

 ןינכ ןוספכרק וכונעד ןיבכ ןרס6וככ) * ףפירולד ןסמטכ) סתיכוסכ ןויפכתלד לדוסי ןודש
 טסו * יוס 5קדכ דס לכל ןופ .גיפפ סול לכלמ יכבנ ובירקתסד גע5 ןימככק וסלכל וסכעתס 7

 "טיפ וקל סט סיקנוקל
 סככירקטכ סיכככס | יב

 רמפ *רב\ סמדמ סקכמ
 רסכ 07 סני ןסמ סורוככס סוו 036 וכר
 סורוכב ןומיסק סעוו וסוסד ןדעמ סנויס
 סוכ ינת סתורוסד וסיס דו ןיפע
 וסו6ד ןינכו'תורוסד וזר לכ קיפס וסי0ו

 סתווקנ וכורטכ6 ןוכ3ס ורפ ויחד

 , אנמיהמ | איער
 יגן טל סקכע ככורקסכ ירוככט םןיבו

 ירוככ ןמוס לכוכב סוי על 006
 שוב ךתמד וכוכב וסלר רסס תורופד זלע
 וכס וס ןוסטלפ 'ורוכבל (כוונכ טל רפס ירבו
 סלוכככ ןימפוסד תורופד וכוכב תוריפ וסירקתס
 לכמ ס5קל סיכוככו סימוטקק טכשי וכס סכלתב
 לגב * ךנו דודומ ללרס' סדק טס לעד ןיפוס

 67 ןינכו ךידפס דודו תיב (יכפ וסב רטת% 4
 תומ ליפכד יכס ףו9 * סטיפס לכת סער ומסלו ספ לכב %רמו תל ולכסוו ןוסב רמתלד ועע ןימוס
 וסו6 3 סילוככ >ורקתש ןיטפר ןוסכל סופט ןיקפמד ןופבע לכו לככב ורקת5 די ןב ןסופו \פריפמ
 קיפמ קופכ לכו .סיכ 6ולק ?תול)סד וסו5 6לו ןדעפ קיפס לןססו ןיפנע סורוככ ןוכופמ רסכ

 םיקיוקמפ .6יס .סויק ןע בופכל סוס לק סתורו6ווסל סכל6 וטו ץוגכו תורו ןיוכ לכ
 | י ספתוו65 ןכורטנ6 ןיסנוסד ורפ 6260 ןומל סלול ןודוקפו סב

 וסל ןומכו תיסמ סמלה סקכע ןפוכקתס ןוספד סיכוככ ילעס ןורמיק ןופו סכקיספ לש< מא
 סט6 ןכרקמ סנרי ססנסנ יכימטס סויעו מפ קסק סוסי סיעו ןועַבס יכק (ו9 6ריעבו'עבס) 15 ןסרז
 ןויס ססכופורקתס ו6ע5 סימוד ןוווסכ לכו דודי ספ [וסכ ן5רופס לוע לו סל לסכלק 62009 7175
 |5כיפס תימ ןוסול ץחרו קימל ןוחכי תיטט סעביכס 67 5ןכ םכלכ ססלס ססכמ * סלק טקסט 0

 רטסמו * ס5לע 957 כטספ סלע יוס ןיכס יפט 5תוס ןוכוסד מל סורכב וימיטדק ומס ופורקתק
 ספדק כמ תסיכפו רוכב ולירקת+ ןוירכ לכלו 6מל עב ומדקתפד ןוגכו ןופכו ופיכקתמ לתת לעוד
 םכ רב וסיש ךוסחל ריעו ןיכפמ5 עסת וסו*] 075 מפ ססמפ תועדו ב רטתלל סיחד 6כטסמ

 ךיליתלל 1 3 ₪
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 .תוס סס לע (רכוב ןב ולקתלו = ןוסנכמ ילכ 57כו סלריטע יסילל רכועל ןוקכ עמתל ךילית6ל
 6בוסכ "5 לע קינט + וסופו 1 וסילל .ץפכ סכוי עלו סוממ ךסמקלד ססטלק ספט ' ןקו6ל תילב
 ולורקת6ד ןומו6 וסיילע סימל סומכו 53003 תו .ןופסע סעכד .געסו 6כו57 .(פסע %ע .קונסד
 * סכיס6כ סורעס ולס רמפס ןוסלד (כוונכ וסלכד ושל ןומול ןו36 סיכוכב ופורקת6 6תיערקכ
 * סכוטל סירעט ו( * 55רסו מכ תדע לכ םסכ 660 * ספל סרב יט ןלר) סכומיע סורמ וש
 ספתת %תבוכמל סלוע וקפפ וססו 6ליעלד (קביקע וסיסד סמובר ןועכת ןיטמס ןוכי6 ןי5ל סורעש
 לכ ןוקומתמ יכ6מ סוטקוסו 6סכתסב תלככ 05 לסס 5פסקמ ףוספ %תירוסכ 5רעסלד \ףט לכ
 ן6ע 5כסמ סלות 596 רובכ תילו" דוכס ךפפ לכי) "טמפ ףוספ סרות וככל לע ופבע לכמטס
 ךנט 596 ריתו 6ל) יתד 5ע!ע ףןססכ 6טיכ 9לו ךלט ירקתפ דוככ תלורקתלל תורופ (ולול
 * לוככסךלמ סו לוס ימ דס ןימלו ןיכת קוספ לפכ 67 ןיבכו סוכלמד סמקולכ ןופלע ןולתב
 סלנעקבכרעה ןויק ןומו6 וכמו ןורת סכופסכי5מ * סכיפסכ סילעט וסט לוככס ךלמ סו וע סומק

 אנמיהמ איער * סכוט*לןומיפל סלקת (תככרמד |ויחו

 וסמ רמו 0רק חתפ ןעמס | יבר
 רק יס "וגו סכוטסר סירעמ

 סכיס6ר ורעמ וס לכ6 רשת ו סומקוס
 וכתנכסד ןוערת ןוסלע ןוערת ןומוס 6
 סכימסר > ןיערת ןוטמח ןמוסו * סלנע
 דחו דה לכ 956 ןוכיס ן6מ סיט6ר ןומיס
 6דכ סד ?עומלו טספת0 טיר סול תו6
 סרפסכ סנסכס6 > דב 07/0320
 ןומוס ןונ6 סכיפ6ר סירעפו6ס +ךוסקל
 סתלת ןוכוסו ןסכ6מ 6תתנד ןוערת
 ופט וטסר ןוכו6 ןו50 סכיס6ר "6רתב
 ןיפסר ןונופד יפנע ןסכס ןוכיס\ 5סרש
 סיכפוס ןומוד ןו56 ןונכו ןיערת ןוניסד
 16 ירמס וסויפתכ נע ןו) ןולטכו ןרסבד
 ןומיסד כיטסרל |05 סט סכיססר רעש
 וסמכסו -וכוילע ןוכטלטוןכיולע ןוססר
 ןומיס עכרסנ ןסמס ן36 * סנוע וחתפ
 6כ%מ 67 .דוככס ךנמ סכוו + 0תתלד
 דוככ 6וססע ךנמ וסוסל 6נכד ססלע
 סכונ תוסככ וו ס\6 ןסמ) 6רסוס) רוסנל
 סרוכקכ כור סכ (תורוס לעומל ר תס ןסג
 %0ע ילד ןווכ) = *תו(י 6קלכ 6דמ
 רכחנסולורפכ סע תורופ ןודכ סירתסל
 (תירוסב ססנע 6תירוס) סדק (ךוכח

 לעכד

 ןיזיקס סשכ ןילמ ןול 6סמוסע (וער
 ןפשפ ןויפגו עדו 657 ןסעל ןומיס

 6קמוכט ןסיס 6כופכ 6וססיסד) "וסב עדיל

 ןומורפס ןומי6 לסרטי) *%םדקמ וכ סליל ןק
 לע .קכבול .סלסו דסס וסוילע כתו שמוסל
 ןודוקפכ ןוקכפל סמסמ וכסמ ןומיס) " סוחןכפלס
 * רקע יכלע ןומו6 םיניכ 5 | * 7
 סע שקט וכ בירחתל) ל%רטי וכסד סכלוכנ
 ספלס כיעטפכו רסס סל 6 0לשת לס ביקכ
 וקב כיקכ סספע ילכדס 5קס יל5פ ןומוס) * סכמס
 ןומ\6 ןיככ קיסד 0בטסעל ךל קת סיככס תו
 ו שקד ןיכית תיסכ ןומי67 6עוס תוקתד .תוס
 טועמטס לספו סככמס דס6 סכסמ ורדס תיסכ
 ןורטקכ ןומ ןולשקו סיטסל וכל ןיוכיס דכפכו
 ןוככ ןילטכ וסעבו * 6עוכד לעו סטור לע ןילפתד
 ןיטסנ רקכלו שקל ןולקל יפונפב ןיפומכ סמכב
 *(תלכ) פופ כבל 967 %תולכב וסיקלכ
 וסיפל סיליל לטקכ "ו סיבבל ןיתחכו 'ס .ס ןומוס)
 כ סיסיכ לע ןילפת 1 לע סלע 'ס (יכסו דו
 * סלע 'סל רטק וסי6ל ' יכנפ קחכ (ריעו
 ןינכו ססכלול סכ סווע רסק \ ןסולו \ סלל לע
 * סכטמ וכלס "!5ילכ 7 257 %רטסמ סיסולפס
 'ס ןיכ וסוולע רעסל 6רקמ ורסמ ןו56 סיכיב
 ןיפפ לי ןוכל לרטסמ ןככ .ס 07 * כל סיכס

 יכלע

 חמא
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 ןימותס ןופמ סמרפ ןרבפתמ ספ !עביל
 ןוכומ ןותסל ?כויכפ כיתועוכסב ותמו6
 ןיככטוק ןולכע 50רסול 6תעס לככד
 ןומו סב טכית ןיקת6 סכק ןיכמזו ןופריל
 6תתנ וככ 60  (וורכ רכעלו ןועיקר

 6פועל וכנכ וטדקת6 (ממוו 6קרו וטדק |
 "דסכ ןופדקתמר סומסד וניפ נכ ריכעו
 "ריטכ 6דקכ ןירטכ וסנכו שרק מעכב
 ןוכומ ןותסד סכיתועוכמב 07 לענ דק
 סכק ךוטמ ןולכ) ןומיס תותכס עכסכ
 6גרד סוססכ 6תתל ןוגרד עכסד וכיממ
 וס תוקכס עכט ןוכוסכוסכ רח(תסד
 ןידכ 9% ריתי מנ ןוכיס סת סו 6מית
 (עובר םכתטסו ןוחורפס לע כתי סיס
 תומ ןוכיס ןינטכוס5 ןופרפ ןכ%ו וסוומע
 כותכד (מויחכ (תתפד 5גרד ו6סכ ןוכב
 י'נגו סוככס תלו לס ת0 )סת קנס
 ₪ סמו וססכ ךמ6 ףבס (כונמס בר
 סממק ןוכיסוץיככ םקק 030 לרסי ןולטכ
 656 ןוכו תומס סמותוףו *סרותיטמוק
 ןוב תקכתסקד סרפכ רחכ ןוכו6 עכש
 רכימנ יפדו 5סרסוו = *6מו07 6ספדב
 !קפמ ודכע סמ ףרוקוו סכר כט סדוכ
 6רופכ 6וסס 60ק07 ספדג .תוקתמ
 רתכ וטיפ) סכב) וטסלמ סמופד וטוסלב
 ( סוכל שס ) םווחד 6רופכ לוטסו וטוחל
 ימחלמ 6קד ןינק ןוכוסנו - ןוכיספ
 ףיקז סמ ופדג תוקת סולל בע 63'סכבל
 * סלקד ומוחכ 6וסס כבל תלכתסלו סטור
 טמוד ספדב ותו קפכו וסויכבל 'סרפו
 ןוטפנו סכ ופיזת6 ס) ינטנ \טרטוד ןווכ
 י3וותו סרפת 07 רוטקכ + ןיכטקו ס5
 יסיל) טכוטק סוססכ ל6ר₪ ילטכ דוע
 לזימ) ,תנוכו לג לויקל\ תרפמ) תסעב
 ןוכו6 .וסוירוב סרוטק סוססד דועכ ספ
 וסוולסכ (יפנפנמיסו6) ןוסונקב יספלק

 תחרפו |

 ףנר

 לע ס50 קת 5 רטתס וסוולע סלכק ירפמ
 לוטלק ומלע ןומו> ספ-ק וכמו = + סומַכס
 ןוקימנפימ ור6מ סועסולו סתמכסו וסוומע רמתו

 טולס ןוסו6ל סקפלמו 035 סקמססו ורחפ
 סולו = > לועלקב םילט סססעכ םילס 6לקעב
 וכלעַב ףרדכ ךונפ5 לופכ ןק כקו וכ ל
 סוטקוק לס *רוסט כסו סרוכע תיטע) * 0רקמ

 ללכ ספט > טלפ בסו * ללכ קלוסע תיסעו
 ןיברע ןומוס ןונקימקע ירסע ןיטרסמ סעכו טרפו
 56 ןוכרע וכס ףוס * מעמו סכל ןינכ ןיטעמעו
 סקכנפו ילקת 50 וכס ₪15" סלע 0350ע וכקפ
 טיפס 6לקעב םולס סימע ןביסכדו סתסלסו 6
 וכס 615 ןוסודקב :קיסלכ דוטל קב םילס סכסשב
 סטיק ןו5 טוב ןכוטבד קלכ .ססע תלכ סווב
 651 סתוב ספפלמ דכוכ *  ןוסכש ןנכ ןכוטכלל
 6פסולפ 591 עכבעמ וטכ \ול קול ןוסו67 ןמכעמ
 וסר ןומ בוסו ן5מ ףעוכ\6ב 0% תנלכ ביקב 60
 סמ קיס 55 60 ל וסל סומע ול ערב
 ןירסח ןיכוק ןול5 656 6קוב 0פללכ 07
 לכ לענ סיכסק ןומוטל סו6לטו סופלמ ןומוסל
 ןומוטכמב לכ (טסקל לבעעל ןילכוד ןיסוכיפ
 ונסטלו ןוכעוול סמכ לבעל וכע סכק סליל
 * ךוכו לסל סרוקס יפ לע דסס ןול ןופסע
 ןוסממ לכעו %פוכלטד ןוסוכל יכסמךפפל ןפוסל
 ןי55 ןיקסמד ןורת6 ןועדול ןוכול ןשיגס ןכיתמ
 ןול ןימקתמ ןומול ןירפפסעד ןיל% 16 פוכיקס
 רתלכ ןפסיקפל .תוכותס ןומול ץוווט) ןיסול
 כיול | פיסופ ןיטעל ןוכיסד נכיקחו ןוטיעמד
 6עות יל) * ךולוי רסל סר יפ לע ןסוס לטו
 ןסויממ לס וצט ןוכעופל ןסופו6ט 6וס ךכס
 "ססלוס ולכעול לע 656 = * יב ובלס 6עיו)
 וכלס עימל סלע יטקלק 9וסס לכי סלמ סוססמ
 'נכוקקכ ןועדו סלכד [יטיסכת יקרפמ לכ 67 וב
 .תוכפסד ןוקורפ וסוונע קספ לסול דע ןלו6 5
 ע:ס 5 סליל ןומונומ 1 סכוממ"ןוסווכוכ לע
 5:ק5 ךלעס תוכמ ס) תקל תוו)6כס תורעמס

 6 ג 13 ב .



 סחנפ

 ןיככ ןומוס ככ !ע תתחכו ליעל נ.םרפו
 ₪וסס יעמסדןויכ ןוסמס יפרג וסתר
 יקפכ לוע 6 6וססד וסוק)ו (פונפכ
 יכג) יקרפו ןוסמ6ר 6ספדב תוסתמ
 ודקל) ןו5 ינטכ 36רפוו 6רופ3 9וסס
 ולס6 6קל 6רופכ 6וסס 6למ5)סו (וסכ
 ןימגעמ וסויכבל יפרפ 05 ןומיס 6תימדקב
 ד ןולכ ךיס = \וסכ סדק! ןינכו סכנ
 סנכומ מק ןיכקתמ 6שדק 6רפנ\פסד
 וכ ןו:6ע) .ןיגוכע לכו סוודסב רוקו
 סכב) ןפנפנמו לסררמ וכו סתז:ימכ
 "רמטמר וסיפותולו 6קדכ ומיח) לקב
 6מ) 6יר תפקז 6מו67 0ספלנ תוסת
 תוסו קדכ סכגל ןיפונפכו ןכקתמ ןירותפ
 סכו רטתסד סזכ וסווכבל תפרפו תקפב
 6וססל ןיקלםעו ןוככ ןוכו6 לכ ןוד6
 ןמ 6סד ןיגכ .תלוסו  וסוילע (עוברל
 ךממ ססוכמב 6נועל\ ס0עיכס ףעוקר
 קכר כ לוכית 657 סי )₪ שוררת 6
 סרקמ = *.דגו פלטת חלם ביתכ 9ד לענ
 סרפנ ףוטסנ ןידכעד פונפכ) 'פירק םדק
 רסס סכ ןודחקד ןווכו ףתומדקב ספידק
 יכקס 'רפנולס םדקיסרקמ ןורקסןוממ
 ןיגכו סכ) סוסו םדק וכ כיתכד פלק
 ' סכנל ןונתסווס) 60 סול טדקוסיסל
 6רק יסו6 * טקק רקע ןורת<ךכןיגכנ
 לעו יכס 16 [6רקוסלסכ פ-פבק לרשונ
 -.ןיגכ וסכ ידח?נוסיוכבפ ןויתס ןומוס 61
 רפ6 םדק י6רקמ לו ידעומ סל0-ךכ
 ספו:פנכ טד יסרקמ סתו6 וסרקת
 םלק מוד רפכ 6וססכ) ןוס)וד
 "ומ רקד |

 \ים6ר נעל ןיס
 פכקל ןמיסו
 סוכס6ל תקפו קימפל סיתט ךלכמ רקסכ

 25 סוכל סיקסו סומפל סיקס ףרכמ ברעבו
 'וכוערו ימוטעפ סוכמ יפככר ששמר 6כר ףמסכ
 ךנו6ו ןותמ ןולפת * ןיכ) ןויפופו ןירסק ןמוס
 * תכטק רטקע ח:ןמ ת'פע)
 סתכלקסו 67 (תטרפכ בותכ למ5) 9מעוסמ
 ץינכו .ס'ט63 סלועל סיעקו5ו ייפ סליע 6
 סלוע תולד סוטקו6 דיעו סס'5 קליע ךעס ךכ
 63 ןומכרק לכ 601 בלס רוסרס לע 535 תש
 לכ לע 6מכרקו 6סכרק לכ סרפכל 65% ןוית6
 * ככ6 6וססד 6טמ 6וסס סיפכ םס לכל ןירכ6

 5 -ץטס 65 וכ תננמ תוגיע +סומ7 ןופט לע
 1637 רתפכ וניטקלל סלק ןי6עלק ןופט קילו
 657 רתסכ ןוכ קילוו וניממ57 ןו36 עו סייל
 ועספ ןימיסנ ץמס סקמ וסוילע ספתוו5ל ךירטב6
 סורפ + סנ ןוקכע) ץעק ןוסכמ ו/ס יכס סלוק
 סודוקעו סילילו סיסככ = + סולל ?רטסמ
 ןקט סס וסלכ רוסל יפכס ןוכי5ל ןינכ .סיוע)
 קנ:קו טיפס ןופנכ כס ילכב ןטד לוכקו ןיפכב
 לכל וק6ד ןודס פלפ סטסכל ןיפככ סלכ סקירוו
 סריכגל לכטספ לודגסלכ | > סכוכנל ףכטסע
 לכו וכלל סכטסמ ןטקס לכ * סמיכ ןוותד
 סריכנד לטסמ ןומול סונעד סועל יכפופ (ופיס
 תמסכ 6ל) ותכסב תכס תלוע סועקוסד סמו
 ןנרקל ןככרק לטכ ועוו רכער ץינכ שר
 תבסכ סל קילל%ו תכסל 6 סמודו כס סול

 ןיפ6ר עככ6ל ישו ש

 ןוכככקו ₪6 5כל * ססולק 656 5וקסל ןונכ |
 955 673 67 .ןלומ6 םלק תכסו טדק וסי6
 67 ןינכ) *םלקכ סי3 6705 ריס6 ליקל 6
 סכיתוכסופ לככ ם6 ורע: 65 5%רשיל ןיליממ
 6טלסל תבסכו סוסלכ וסוס י6סר * קבטס סויכ

 סכסמד ןופיפל 651 ס6מוטל ןיפוסד טל ילסד ןוןסל סל סיב 5רעכ6ל רוס תכורעפ סוב תיק
 ספולקכ ןו5 6ככעל ריפלל ס6עוטל ולוס ןכט לכ סטולקד 52 5כרעל ריסס סכסטל ץילומ)

 ןוסכ תילו סלסעד ןולוק ןוסכ קיש ןימלכד ןיסככקלכנ שלק רפכ וטילקת6 ןופכלק לכ 6
 דק

 = מוזל ₪07 ןסכרכ |

 /פשי חתפ

 - ,י-- 7-,.,ןרויורוירויו./יאירקלי =



 הנר סחנפ

 ןוכו .טדקס ןוכ סכ) קכרפס סלולכס) שלק) פדק ןוכ שכפס תוסל וכ * סיעדקפ םלקל טל
 ונע ט6 ירקת6ד םדקל םלד םלקע סיכנ לט טל ןיופ ןומיש ול ןוכככקד ,תופ5 16 סיפקקק שלק
 סוקו6ל כג לע 67 טורס ם* ןוב 6תו6 6םרפס סיכ %ס7וקל םל\ * םלקס רפכ םל 6 םלקס
 ופוקפס 9לתעוי סירס ךורב דס לכל 6טרוקל ם5תיפד כב לע 65 טנילסס ןט 5יכסל סונטל סילע

 607קפ יככ ןימ*ע ונס לכ לכס סיטוודסו סוכלמ ולירחק6 ללכב ללרסו וכ יפס) ולטדק לסרט" =
 טופכ וסלככ ד סב לע <5ד ןוס ץומו616ל ןוככרק לכ וכס 15 סיפ פולי *קלכ סורתלב וולס סכ לכ

 ןוכורק .ווסל גסס ורפכ עדועתס6 67 ףורו נפו לקדכ דסנ לס לכל לכ ןילפ וסולוול ןכלק \
 לעד ןורקקת רפע וכסו ןסב(וככסל ךתסטע סוק 6כעיטע לועכ סיק = * + סלק 9לכש ןיפ
 טככורקסב סירוככס סוובו * ןפות ןר6ס לע ןוסכ רויתסד סכסטב (תיכולב ןולדתספ ןותווס ןעכ
 לככו ןסב6ד ןותולככ קסלסתס יסי5 ןוככד ןודכועבו (תסיכטד סוכוכב וככ ןיפפ דןקופ ססלמ ספכמ
 ינקו סויקע 6וס !ללכ סוי לכ שק סכוקס לכ סוטקול) 060םו עטס סכעוספ שיער רמ5ד סקכ 6עוי
 ןינכנ סכקל סוטק תטלסתס יסופ לקכוכס ףס ןוכלל טקכ ןוכלד ןיכומככ +67) = * ס3י3ו סמוי וב
 יס .ןותולכל ןיסככק ןפכ ץמככקל רקסכ ןומו6ד ןותולככ לוקי ספקמ טקכש סתכלקסו 7

 סעכס סוכ) רמעל סוו סוטטמ ירקתפ) סרוק ןתע סוכל .תועוכס ומייסד סכיתיעובסכ תסלפפש
 63% ןרופס עכסמ 65ולכ * תוכלמיסופד ךיקלמס סויכ עבס סיב רטתסד סוססד 0כטסמ עועוכש
 סיסעסמ 6לילכ 'ס לכ ספכ ןוטמס ןיל6ו לופכ לכ דוסי יטמפל \(כיפס סכ תטספפ6 יטופל .סמוכב
 סטכמ + סכיכ ס כפע ןיכמו ס ןוסטמ ונכ תעלכומ ס6לע'\ וסופד סעכס סיסעמ ונכ סיעלכב וסלכ
 לקכ סלול 5לוקע  *סרוכס .סויסו 0 סי ןכטופכו 95 ןכסוקכ ןופעק ןמווס ס ןומעו רסע לסע
 סעו לכד (וס יס סו תוכלו יעיכס סופו תעבס סמס לע ו6ירקת' \פרופס רספ ףיס סול ולד
 לפע ןוכעו םטח םעמ סימוכסע וכס) סממוכפע ססלס סתחכע ועכס עכס ןיטעס ןוכיסד ןיבכו
 טרפע למפס 5:95 סוכולסש וכס| למל רפל סיכולטע סלט ןטפכ )ככ קלס סקפכענ לספ

 למ לכ סמויסת תומוטת תופכס עבס לכל סוסככס תעבס) = סוסככֶס תעכסל לס םככל ןורסע
 סירופכט סו 57 סכל טיסו םדק קמ * ולטת וסיפד ועיכסס סלפלרוטעכו סינוד ןועוי קיס סע
 סדק (רקט ילע = * ס סע פרבמ) ןותולכ לסרב ומיקתו סכומת יו תרמעמ לולכ ו יכופע וסופד
 6רכחל ןותולכ 'ס וכ וכיסתו סכוספ וטו קרסעפ לילכ' ורוסע ןסּופל סוקופכס סוי 67 סככ סיסו
 תעדט ץעד %כטספ ןומופ פןסד פכחליפ וסב קו6ד ןוטוו לסט סול 6סרפל) טקס 5רקמ 6" ס סש
 םקכ סטט ןורטטמ 6הו יודכוע סופכ דפ לכל סטקל סמכט) שכל סטטמ ךפאק57 * ערו כןט
 פגפו \טס סועע קמ לד וופד ססלוס 5טלס סלק ילקתסד סר וסופד 6עוו יפסכ כ5 * 5%עמ
 וריסל ןקפכ סוכ) סיכג \פתתספו ווסד ףכלו(כ ןולכע ןוסוימ סיב 57 ןינכו *פר ךרונו לו ער
 ורלכ לכ סוכ יעל ומיספ 5ד ןיבבו סעוכסבו רדמב יד רוב וסוופע ולד ןומוס ןוסיפטלסמ יקפכ סיב

 תלזפת וסופר דודיד רדס ד ןוגבו ץיפיוק 9) ץוריקמ 63 ןיקיבס ןוקיבס ןוסי ןוסלוכ וכ ירסוס)

 ןירירס 63 ןיתיכסו ןוקוכס ןוסו סכיבו סמבסב ןוספד ףתולב לע ולבעד קוכנע' וסילל 3957 סעוכסו
 ומוספ לד ןובכו < רוול קרלפ + 06 סכוכב * סיע וס!ס לסמל טכסו ככ קרע לכל קלסכו ןועויק 69

 סירלכ סווקו6 היכפ (פתל וסוסד תוכלפמ סעוכסד ןיבבו רווסב סיפרופ סורדכ רקס בקע ירפע
 זוסב כדומ ופולכ רדומס לכו ועבע ךלטכ עכץב ונו\כ עכסכס לכ סושקופ לועו יליע תועוכסיכב לע
 וזמ פרמפ וכ פיפ ככ ףנ) + לודומ כדכ רולו וכ 7גב) לולו ךכטס ויס < 576 ךלטס סנעל ךלטס

3:8 3 0% 



 סחנפ

 סול סלכחכ רלומ ו3י6כ תר6פת ןסולר לולוב לרומס לכ סולעב סופת ספכסס לסט סלכמ ךלטס
 < ופוסכ סלע ףעו 67 ןעכע == ועבע ךלמב עבסב ו3כ דוליב עכטמס לכו ךנטס ויס 00101 לס לע
 סלוכנל ףכטסמ וכטכמ לטכו ועבעמ סנע לסמל 6כטסמ רסוטל סיעסס סנע וסו6ל סכ עכםכ
 סילופכס סויכ טקסנ 076 תכ6פפכ דסס 076 ילקת"פ קופס ןסול כ"פת וס'6ל סמכקב\ תוכלמ 7
 סויומע 'ט סיכ ומיקת * סכינוטפס תל ובעת סוס יעוכסק טלמל רומעכ) לסט = סכיתיטפמ 6 סקומעו
 בלמכ סימסכ סכולטק ווסי ס5 5ללשיב סייקל ןיוקולכ .ס יסו5ל קלע סכ טכיעו ס ןכלקתד ןיבב
 וסולד סכיפתו .תוכלפ כבל ןפפפ לכשל וכוס לכל ץנכ תורוסו לם יספק 6וכ וסי6ס) * ומיכלו
 בסו ילנכ ניכרסו ןב9 לגב עברסו סקפמוט ךותכ סת ןכוסס סכ לעתלל ןיבכ ןומ תוכל סכיב
 לככ סכ רטפלד .פוכסל ןוסופד לוק (קלסכ סירופכס סויכ רפופ עוקתל ומיקתו|  יךנודדא
 לוכד סבפסמ גרד קנפו (מינכוסיסו קוכורסב יסופ תדומעב כס ביקכו וכס'ובו סב 35 סקרפ
 תכ6למ כ וגו סכפ סוסו טד 6כקע יכסת וקול 'ןגו סוס יעוכטס םדקל סוי רפע ססמקכ ' סמעמ
 בח * .תיצכמ6ל סדועע \ קוס (ה ותוס סתונקו" בו יפי תעכס לול גח ותוס סתינקו מעת %5 סדןכע
 סעלסו דנו 0מטוסמ איע ירו ןקכל תוכל וסופל ע:ם קבל כטסמ סיעי תע יס * סרוכג לסס

 סככסל ספנע 596 יש הבז ןוכל (כקתמ ףכיעב 605 "\פריפס עבס לכק5 עכש ןווקס ס
 בלע ןוסתוכחפמב טרפו מכ 5 יקבסוס תוכסכ וכ 5דק טל ןלרופס | ןיבכו ןימכ 5ע ?עופבובוילע
 סי סילו תעכם וכסת .תוכסב סב רמקסל ורסס תוכסב \ ולב קי סכיס * לוככיסנע ןכ סוכנטל
 ולכולר6ו ןכסוסב סכומ קיס יכסו ל5 לולי ןימכ ןורתל ןובופל 6ןכב סול תלכ סכ'ס לכ 66
 סיכוכככ סיחפמ סרטע תי ווס% 56 םוש ססימפו תרפכסבע ססיפכככ סיככוס סלל סינולכ ןורת
 סימפט סרמעו * וקּסד ספט לע ןיילשו ןנסולבל דעו ןוסושירעו ןוסושי דע ן'סימבכמ 03יע5 +תפמ
 סלעמל 5לו רסעמ תוחפ (ל ןככר וכע6 סכסל ףרועיס ךכ ןיבכנ דוזומייס ףליע3 לתתמו (תתל סליצמ
 גולע לרו רסס ימפע לכ ןסע ומוס לקו רגתס סעד סרוכ בד לכטסע ןסכככ סוופעס סכס סילפעע
 .* לס 6לכו טככס ופמ סכווס רולב בוסו 6ןבכ תויקסו יט סועקוסנ ןסככס ןםעכ וכסע לעינ סב ו
 י פסמסע (פוב לע ןונפד טוידס תכס לככב 55 * ןבינקו ידס לככ סיב רעתסד סמוילכ5 סיקק סכמו
 סלניסוס'ססע לכ * סוונכ סיקס ולככ ומרק רסס" ותבשי) ופלמח 1933 * ףקעסמ ל ע 6015 לכ 6
 \תכלסכ סיתס סועסולד סענ תומפד עככס ס3 קוס סעותס 'ס םיל ךלסתי סננכ ך6 סיכרצת5ל
 5כ סטלס0ל ססכוטע סול ספט עפת 50 עבר תלת ןורת 07 ןינכ ןומיל| ספט וליפ5 תועוכרו
 ןירסעמ סלעמל 9 ןיגרד לכד ס6רוסע וכלמ וסי6ד רסעמ תוספ 55 סכס רועיס לד ןיגכ) * ןורסמ
 ביתלוךדוככ 26 6מ ימ6כס ססמ רעס סילע סלע דוככ '(מיע סיכ %טלס ס57 ןוימע רקכ ביסוסל
 טיוסעס קכס וסיימכל ןיתימתמ יכ6מ ורעס כ לכ 05% רוככ תילו ומפ תל תוסכל ככונק 5 סכק ספ

 "וכ ןומוס ןנוק6 עכטו ל כד %רטסט ףירכ ןומכ ב קלד לרטסמ סלג ןימכ'ב לד "רטסמווכמכ
 ןוכוסו = ןוסכ 0כר5מ תילו ןוכומקמ ירלמ יבבפ יןיטל וסלכו תוכסרפסו ןיסנריכ כ ןסבכ כ ,פרפכ
 6פרמטד ןיברס 1 ןינכ תולופכ | ופורחתל 5ד ןובכו לבקוכו רכד ןומיסו כמ יכככ סעכס ןסוומכקל
 פכ וש 6ליעל 1 תפל תוטסרב ישנו | קולופכ ןלריפס 1 יכט תוקבומ סעכסו סעכס סכ לטפל
 ןיעומעכ ו לכ ןוינוס וק סוכל סרדסס טוקכ יעלל קד7 בלול | טעמס תת םדמ
 פקק ,תוככוס יח ל קל סו90 יככ לי וכסד תורכולו  לכקל (קולנד ןפכרב וסל ןומיסו כלול
 1 ןימט רלילכ ןוטיכ בלופ ךוס ץמופ (רמס לככ ןיעוכעס תלתו \ ןכטוקכ ןירטס .תופכ עומעכ)

 ןסדס



 % נר :סחנפ | ,

 ןוופס ןורתל ץיויפל דוס) םנכ קונרעב סמיע ימווב קלקמ ןויפל) תר(פת סלומנ ס)ולנ ןימלס
 גינת6 ."ךופכ ומ "+ סככט6ת ופופנע לכ לוד רט סלע) ןיעכנ לכל סויק טכלסל ספוק לול
 וק ןוכולו כ5%3 תליטבד ןועומעמלןופתוסמ ץומו6 לפסד ןועומעבו ןורוסכס סוכל 9252 סעול .זכט
 ב5 ןיסימ'לו סמ ןכסוסב כפול 67 ןוגכו כע וכס כליל תליטכל יס ףומו סלקת ולוסביסיח 600
 67 ןיבכו + כל 5ללעס) .*סרוכנד טס ןופוב כלול ןמיקפ 67 ןונכנ כועו 6עוכל לפס 8
 ןומיסו 5סעסכ גורתסו ןנמיב כלול סועקופד ספכ * 5סעס דב ונקטל ומוקת כ35 סעולס גורס
 י = * ספ"טסכ גוכתסו סכועוכ בול ףתוענמסד (דועע וסוווורת ליטכ \6פו רועסו רוכו לכקמ
 סי:רכמו לםודק ףכוכוב קמפ סמ וכמו סול ןכוככו סמלסו ולו סממוסמ שיערו ב6 ותא

 כל ןירסס קוס לכל ענעסב וברעע רמ סטודק סכוביב קמפ 1 ןומול וס ןומיפל ךלול
 בכ קכס) ךנ ליסַכ 0כמיסמ איערו 'ס76 תקפכ ו רב סוכ רמת6 ךמ כב

 סולט5 (קויכס ורלט לכ) ןופנע ןוטספתפ ךלופו ןטתעו ללכ 6דורפ 5לכ לח 63כו ךכוד סווככס
 "זנו סכס*ק תש תוככל ולכו ₪ סוככ סט רט | ףתת | *ןמ 99טע6כ ךלל ןילט
 עכסל ןייוסימ סיכסכע ונס ןוסכד .תוכוסל סלעוכס סמוי\ ססתוקס סעוו) סכווכק סמנו ןוכ יסמ

 לע רפתטו פלד ןיבכ ןכממ ןועבס לע טרפכל סירפ סועכס 56לסי ץיבולחמ ןוט ןוסכ תוכופד ץיוו
 סטנט רקכוככ סירפ וו קו וכל סס6 סלוע סתנלקט) סוי רטע סטעסלו לס ןסיימע כורס
 סירפ וסומקס סויכ) * סרטע !עוכרס סויב) * 6% וולטה סויכו -"כו סורפ וכסס סויכ) ' סייע לסע
 6 טכס פל סוכסמ ישע6 ןיעבס וספכו סעכס יעיכטס סווכו *  סכעט סיכפ יטסס סווכ) * קעמת

 .וכסתב וכס ףול רוסו ךופס ןכ) סועס טכפוט יטכ סקס סמו ועיבטס םלקב סכוקס סבפ) "ויטל
 ,בפומק ןוכוש בור כפולו סכס סוריפכס סוו) סכסס סר * ןידוקפ טעכ סוכל ס5עיכמ פרו וסוסל
 ,ווס ועסו לוש כלו וסופד סכקו * גורל סכוס סכוסק וסופד טכסו | ע ףוורט ס65ע 9תכובס * רפוס

 וקוילע ןכטמל ספבס יכפלמ ןומיסד ןבטע ןוטעמתמ יכס ףו6 55כסוד ןיבוק ןימעמקפ רוסמו ךולט
 ןוטנעתמל סמעו לוססכ לסל לוניטק ו3 טכק ספ סרבע ססע טועקופל סעכ (מפוט יעל ןועדר

 == ןוסכד (כוט טעפתקִ ןועוס ע ןיטעמפע ןומוס עד ןסמע (יטעמתמ \וסל סולפ ןיטעמתמ ןיבומ

 כ רעו םכ לע סכב%5 -סככרק) סעכס סעכפ סמכט סימס 'סועע לע סלקל 5 תבית
 סעכמ סעכט סיכט סיממ סיבוט סועי ןנמולד ןוכטוו ןינש ןוכטכמד ןו35יכס ול סיעע ןיפפעד ןומוס
 תל 50 קפסב וסיוכע ןורת ןומיסד ןינכו * תועכסד ןומע ורק * סכמס ם6רד ןיעויןירפ סימס סומפ
 ןקופ ופס) קכטס סוי 9ככ סמ * תוכוסד ןימוי ו קספד ןומני\ קעבס טעכסוסיירתסכ םירופסיעו ומס
 סע = י פכונפ *ק סכס + ברקע סמוי 529 סוסת סכסו לסס ללרשול וסיימע קמיל 5ק סכס קס לכ

 ןימימל ףפכלב 'ט ט וסופו /5תופבל ןלכרמ וס ימס לכש לועו = (כ63 סכס וכס ףו6 לכ 63 ןזכ תבות
 = לע תמונס תמוכפ ומס לכמ לועו * קמ לכל וסו6ו ליעל 5תתמו ףתתל סלע פרופס" ועילקס6 סב

 תול ןוכטכד ןו5% וסס לכמ דועו * למ לכל סיפ36'ק וסיפד סילול סטיקתכ כס קול" [ירטמל ןול5
 ןוכטסד ול ימס כמ דיעו  "וקלרע רסכ לטו ומיעסס סויכו וסיילע רשקפל ןוטוו'חכ ןסולד ורב

 גע 59?כ וסוילע 5ספדב פוכפו וסוולע תמיבס סכוס וסו6ל (תכוכס ןויטרפ סוימעתכ ןילפתתוס

 לכ סיכל ס!עיכס .%סריכ 57 .ץונכו ומילע סיפס .תכיס םכופס כרכל ןכיקת 57 ץינכו ןיסכ

 קיו סימסכס ןוסיכסב 90₪ סע = * סכסלס 5 תוכל ולכוו 65 סיכר סימ ןימ ל ץידוקפ

 ןונכ ןוד 5מנעכ סול פיפד קמ לכ ללעס סוס סוס ןתי 05 ןוספד ןכעעו ומול לכ 635 סיפ
 ףתתשל 4 גג ל "₪



 םחנפ

 סוטקוס 60 לס6 לי6 דס5 רפ רגע ימיעסס סווכ) 13 וווכו ווכ 3לרסו סע ןולוקפ ןיבסכ ףקפשל
 ועו מס סילוד ףעוכ ומכ ןופ65רטל ןופ חלסד רתבל ןוויפסוש ןועול 6כלטל = "ץפיכתע יא
 ס5)ע (עכוכסל 6לטסמ:תוכפפ +5רנע תילו  ומעב רוכעו סו * תכבע יסעו = סמטק סלועמ לובש
 תסירקקסו טולס סמע לרסי דכעמל ןיבסומו 5ר'עו 6תלןעס תוכלטל 6כטסמו 5ככבר 6תרועס דיבע
 66 רועפס 'ב רעש 'נפכפפת קרטע 6קמוכט רטפתל סוער סופוד רכב פסל ןרטעמו סריקת קפעש
 סעו63 036 ןיעו (5 סלתת (תכוכסד ףרטסמ) ןימופ לכד ןכמעע לכ) ןועו קפלע 5מלכ פרטסט 6
 סעומב יסופק ('תרכפ(וומכ סוס תוכלמל בכ קמיסס ריפסוכבסו5 בטס = * פדופו רפ לכקל סדוחפ
 6עוס ל-6 = *ןוקכפ סע לכיעל ףעכל סכוס 105 * ספוטמ ספו ססורפ וסו6) * סעסו סובל עוכב
 סע'6כוקפ לע לכיעל יויפטופ סלעכ ןיעומל רעב יפר< סע לכיטפןסיס 6עכ6 םכו6 ספנסס סיסָל
 ןכממע ןיעבטד 5תדועסכ ךכ ץונבו ספככ ץכס לכו 55 לו 526 63 ןוסיכס ןווופסופ וכוס 6 ספעב
 סנט תכסייתפ ןעכוסל) סול רמ6 *ןופלכמ ןומו67ץובכ סכלע כמ ןפ דסןוסמע לכימל (תתמ6 3
 ככ רקבו ברע רות לגרד 9וססכ 6לועל תולה (תכיכמ 5 = * דומת קליע * סיףרוכ ע כלב
 6רוכפ 0לכ סעע רורפ וסי[ה תוצכנמפד סדוטעב תקיפס יסו6ו == *ל6רסו עמס .כט)סו דועת סו
 כ 67 ץגכו = *ןפכיפס לכע סוכבולוס) ףוס 5 וסופ7 ןמתמ תרזגק6ד רתס) קקיפס ןסלו תופס
 קקומ םוכפ סליל וקינמוטו * סע ץיקלס ןומיסו ןכופס לכ סכ ןקומל קיפ יסופ סבו לקלס סוכל
 לכמ סרפכ ₪50 קתפמ "סלועסנ תפטסס תוסעע דריו סכ רעל רתבל) רי סדק כט ?חול בסיויפ
 לכו סוכ וסו6 ספיד ותוחכ יכס ()6 = > 6תוענמפד פדועעב ןסוס סליד וקילס 00 55רטול כוס
 67 ןינכנ לודיןע ייל ןנמו6ל ןוקמכו ןיקלס ןייננס לכ סוכל ס3ס יכקל 67 ןינכי יל ןינוימ
 6ד ןובכו לודימ ןיווככ לכ סכ ובוכקתלד סט לע ןכרק ת6ירקתשו דודיל ןמיש ןוומע) ןוככרק לכ
 6דוקפו 5ולכ תילו סכמנקופפ דודו וכגפ כוכקתסד טנרד קיפ קסל ףסכ קרעק ומכרק סליע רשע
 סדק ןנכקפמ 65 ןפכיפסה ןינרל לככ סומע רכל מופק ץןולעו ןיככלק לכנ פפוכולד ןידוקפ לכ
 תלוכ ס5 וכ שמס כמ 67 ןובבו סלקס 56 ןכס6 כי תסוכ ס\ע רוכש ד ןינכו סוכמ רכב דודו
 טפו דודימ"ו לודיד יסופ 6נכלל לגרד לככ דולול עסק ןמולט םיעלט ןסו6 ל50תעס לפסתי
 עפסמ לכס רכד ףיס סב רעתס 67 ןיבכו וזמכו סיוס לכד ףוסידס ןע ' יד6 ןע 'ס יסוס סידפ6 ןמ

 6ערת וסופ = * ןופתתו ןו6לעד ומול ןפריפס רסעע (וס וסיפ *רועס ויקוכע קו 6רי סיד3%ס
 ול סיממ וספ) = * 6)כד סעולו סריפסו סכופס לככ ט03ע69) סיוסו יומכ לכל לקכס לכל לע
 כל סס וסול וב סבי סיקידכ וול רעטס סו מקל סבע סליעכ סעורי וסל :תנשלל סילכ סישל וטכ
 ןי5נע ופורככל ןוסכד ץיווסל ןווקסל ןויומכ ןוותס ץןמיפ ןיפסו ןיפתתו ןופנעו יככת' ןיסכד וו
 63סטסל 6כונסע ןוס תסורקקלו = *וסלו % לודיןוע סכסו מועיל סרטסע ןיצ ת(ורקקס יסי6

 ילסס סערנש ספ תפיכקפלו 0תיענמפד 5דועעל %רטסע חור תסורקתלו עמשו ךכוס וק96 סטפ
 ומס מולטכןו6 וסוללרקכל פרטספ ינמ*סלפדק ארוקפ = תוידקפ6 וכ רכד6 ספ 55לפ
 סורנע סוני ןומעו ןוטטס סכנל רַכְרְפד סלע סולל 6כטסע ורקתפ רתכי ןי" סוכו רפכ סיב
 6כ0ב = *ץןר6 דסי סמכפב בופכ סטכמל 6רטסע ןרומפ רשע (לילכד תיססלב ןפ כ וסילו סתירו6ב
 ססנע 5עו(ד 6כטסמ סוד)6 35 ןומיפד תוכוקמ 35 לוכד טיע ועדו 65 ביעמ וסולו ףקרכ דמו
 וכוסוות6 ןרכד 'וו תקל 5560וצג דוככ לד ןובכו " כלורקת6 6פרבכ ןכלכפ% דכו דוככ ירקתלד
 לע (תוענטסר 6דוטעמ 'ס| סרוכב דע רתכע 'ס ןוללילכ סכווכק 603 םעסנ לד 6קולכ םעכ

 רב .



 זנר סתנפ

 לח וסלכ וקוהפקסו \ סלזקו ככ ןופלילכ 836 ויפ סרסעב לכלל תופ וכו ס ס :ןומי%) 5קרב
 סיעמ'פ 0% ןינכו רוכל דע \פפסלד דע סוכ ןועדועתמס 63ו 9וק יקפס 1 יכס וס
 טנטקנלנ קסכ 6כי תוט6הב קלעב (ןוערו ןכטוסב סללו סלוכבל 6כטסמ לכוס ארוקפ ו

 ט"תלת אדוקפ | יסי6 טיפל 6כוט לע וופסכס ולמע %לד יסדו סונפ תסכ סקיל ןלמ
 ךוכועב לפס ךליפככו סנעל 5ורולכ לכמ לכב ןוסכ וכקת6ל ןסכסע סלולכ סכס6 לספ כס6ורקתלל
 שכ סכ יסיסו ףכיענמסל 6לועעד 6רטסמ לוסו ס6עיבר ארוקפ יס | ךיתולופכ 6
 < מפת סכ סומתסכ) סכ דע סכלב ססכבש לפס סכיבכו לפלסו עעס ןומופד ץובוק תיסב סופע ןוופס
 505כ 5 לס סיכ 595065 סולול פדןסוד ועילפ "ל וסו6) 6תיעבמסי ףלומע טס ןסו6 בעי קובל

 ומינקס5 סכ סול שכוק פוכנט ל דוסו ךע טעכקע ן6כיפס סיכמפ 'ם ךוס ןופ 5 יסופק ן6ריפס
 ףפוינכ תינסו סלע; > אךוקפ דודי ןוותפ למ (לולכ ל 50 וסו 60 7ו* ןומו6ל סבל
 סעכ סכובו סעכמ ןוסכל סכיכבק 6כטסמ פעבד שפוכוסו לספר סלטספ כתכבל סורוס סוס סל5)
 וסיינורק פונכ "עועבט6ה .דומצו = * ופנו רוטעסל סוכלו סוכמסל סכורס ןיתיספע יכלע סוול
 סלפע ףכ יסו5ל לתכל רקכ 5ד ןוגכו לפסל .סיע) טריכגל 6 סיעו ם6 לולכ סיעס לקס ד ןינכ)
 תמ ומויס ') סכות לעכ ובויס) לע ףכ ולוכעתס ןןופס כלת ססו ןומוסד םלקס לקסכ ףכס סלסע
 עס ףערלב דו לט סופת וסיל סלתיכס ₪ ךוקמ = ןכסוחב ומ דודו )כו סוסור לע סרטעב
 (תוצכט6ל סלועעל 5סורל ןינפת ןומופו ןסריפס ס סכוכנ דעו רפכמ ססכ לוד .ס סרוכבד טסט

 5/5:פממונתונמ סלשינס ₪ךוקפ = יסופד לוטו לוס סנכ ןומו6ל .תיעוככ תק רסק יסיש)
 6כועומ רזוס ספועס לכלת) = -ונמו ליכ6 פלק לוכס 55 סרויפ 606 6רומב ועסלו ףכול ןבלו לכת
 ופמולפ ןופיכתמ ורסע סוזקופ פל ןונכוקוכי וסויוורת ןיכ לופו (תועבמסר סדועע * 0ל9טסמ לכת
 וסופו 5דוסוכ סל ירקמ) תיכיכ פסרפ ןכיקת 6 ןיבכו ןכל5 לכת ןיכ רוכוסמ ןורססכ עטס פס ורוק
 לורול ןווק6ל ספוענטלר 6לועעד לרטסע סוווט כפירקתס %תכוכס סווןמ ססכימק אדוקפ

 אדוקפ | דולי 6כ59ל 6עתוס ידס ידסירקתפ פורכל 5ור קידכל לכטסמו |
 6לומע ימוב = תורבספופ תלו * סנוע לופו קידכל 5כטסע תורכ ול תפולקת6 (קכיכס סיס

 6 "ו סזע סומו טס וכ ףעמוכס 6 פיס = = *קולכ 67 16 * לוס ככ 50רשו וככ ןיבו 6תיעבב
 635 ועובס תילו '1 כל ליטסמ 536 רקס לכב וס פו37 (תיעבע6ר 6רןמע דע רתכמ | "סוטסס

 ובלמ ומיקתו == *6יס ו סמק סעכפ + 6וס תו6 סלע סעכמ סופור \ע סרטע " תל סכטסע =
 לע סכמע יוס רתכ רע 3 +ק)ס3 סריעו 7 ןוסכ 63כק5 לופו דע ספכמ מס וקופל לומעתפ |

 ונעו ס6ליפע .אךוקפ * עמל רפע סמו סייקכ 6רפעו 6כעב סללע סיווטלומיקת) ןוסופסל
 לפכ ןורעכ ב כ ומישל ןילנע ןונכד תלקְ כט תלורקפל ףתבוכט קבססס 550 וכב
 9-ווככל ןיגכ סמעת ןוסב לוסו דערסממ ןומוו קוס ןומ יספעובל קב וסופו ססימו סמכמ
 פדבוע לכל (תוכשו כועו ססוממ סליעל) סכוכמ לכ6 = * סכבו רסס סלי דסס לס לוק
 וסו6ל ןסכ6 לתל פרטסמ ןווכרע סמכע תורסמד ףתולנ כסירקפפ ויל רסל= אדו קפ
 ףויעסכ לימד לווצ ןב ןקכוי סנרת) * ץרפכו סועסב לכ יב בוקכל קיד 056 כ תיל ספ לכ לעת
 סנכו ןפס לסיוקמ לוטוכ ףו6 >> סתת57 ףכקומו ככל ןולחיע סוב תורב סליע ןכסומכ ספ ער
 לכו ךוככב ערוכ ערוכס לכ לכו קיִדכ סלר5 .פוכרבו רסס ןפכרב וס לילכ ןיפבע ומ סוס %לועלל
 ףוסוק 5 קלפכ סב תפל סיסס טתסוכס ספקול ךורכ סוכ דודוד ספכ'קכובס 67 ססכ ףוו ףקיול

 סוק
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 סוכ רטתפד %וסס קלפופס לוד תכס תל סוק* 5ופס סווכ ל'נכו 6רמ% 6נכ וע 55 קליפב סט
 וכסס נמו תוצוכשס גקו תונעס נס תפורקקל יסיס רסירת ארוקפ ," סיפופכ < לולו
 תועוכס ףנועי ףעוכר סספ סמזול תיסו *6מו7 ףקוכלמד 6סוד סי3ול *רטסמ סלו ןסכ6 בל 6רטסמ
 * סתוכס עסכ כזעיו פוכמ סלוכנד פרטסמ רוס סילע 6כטע ןסו6ד 9רכדעב תביסויקסד כיל ןפפ
 לככ דיסמו (יס ןוס רע תומוכת ימיפ לככ סכס ירקת6 וסי6ד עדמפל קיפופק לסב> | אךוקמ
 מופ לכ לע ךלמו וקרב ימיע )כב קורנו תונע יסיפ לככ ץפוי) פורוכב ימיפ ככ לוכנוסידסק מוט
 פטככ סוטקופיכסו ןויל רקס דקבו עמר יכק6 ךסכ ןיגרל ןו55 לככורעכ דע ףיס ןיל דע וכלטע
 ץינכל ןישלכב (וס ורטע6 6ע5ע סרב סלוק ל ןוולל מסר ןיכ תו יוכסוכס יס * ףוס ₪ לע ןיגכל
 ןוורכ סס לע 6 ייל סול ירחעס 66 טעל ןוול כ ככ 2 י67 לרב ל ןוליתע ונטל ןוירכספ וע
 (נקוילכ 6תעסמ סרכ 67 (סויגכ סופול ןילביע סט לע סיליל ןו!ומכ ןומוס ןקטס לכ ל'וכו :ןידיפעד

 וכסעד סכווגכו 6ריצו 6עלע ירקת% ףפונד רבפו רכפ פכב סליד פולועפ סמ לס תסורקסד סילק
 וקפ סוכ לוכער רבפ סוסס = "כ6)כב6 לכדוודבוע סיפכ 6 לככו ןוילכ לככ ןיסכפס למלע
 סיב ג) קטסמ ילקקס סרוכע סוב דיכצד רב6 פוססבו יעמרו 500 67סמ) ק5מס טיכבפ *קעסכ ירקת6
 60כ7 סדק 5עלע ולס וכס (ו6 * תוילוכפ וס ספוק פס ן 55 6פוב מ רכל לכל סעכו סמיסו לכול
 6% ןוסכ וכקת6 63) ןייוככ ןימופ סינול ןסמטלכ 096 * וילו ןומק) ןסר ורקת> ן593 סיפוד ןוילכ
 כלו שכר לכל ןירס פדעמ .כרפירקת*ןובוימ ןומו6 פרד ורפע לכ 57 ןיבכו (עלעד ןוירכ סס לע
 טיל תו סריפס לכל סרופסל (סוונכ עודו סט 6 קלע סיל קיס ולל 526 סוליל סלט סופכ םכ לב
 יסכקלו ןוסכ ירחתפו ןוסכ ךולטשו טספתמ וסוס טלע ורפפ ןסיס ןיטכו * סוסתו 3וכב) סדעו עידי סס
 לככ 6לעודו רק6 לן עודו סם סיל תיל ןימלע ןוככ סעו 6פוגל סוככס כבל סנעססכ ןוסכ כד! ןוסב

 . לונע67 רוקו 651 קעד סג וש סמיכמ סיכס 5סתס סכ רושל 'גכ וס ןירקכ רו 6טסב 3 ירק ו םירכש כ6סכ לתומטלוס רסק 65 יפורעל דפב סל 5מסרל סיפ תיל 7בכ) "סכע יומפ רב6ומ) "ותומטנוס רטס לכב 9% פי לככב עודו רפס לו עודו סס'קטסבפ ס3 תיל יכס ף16" סיקוכטלט 6רטמ
 סולול וככלטלבד ןוגרל לכד וטלש ךכ שודק סכ ק6ד קככרמר גרד ןובכ סיל 6טלשל ול קילל 5 16 ןסמסכ ירקפ%ל 16 עודו רת(ב סול 6פסכל תולד ף0עירפטל טב *  ןננכל ר6שט סל רסח 6ס יכס
 עת6ל 0765 סכככע ןומופד רסס לוס סירס תומד ןומילל סככרטס ןס ןס תוכלס ןינכ סיסלטע ןוכי6
 * וסויכבל סככרמיסו6ל (כקומו סרפ לע ןיטלס ןומיפ 5כקומד 6רטסמו 76 יכפססימפ תומדו סילע
 "סיס י)ס ולי 679מוונכ ןיסלסע ןו'םל ןופכ6 ןוכולק ןוופס כס ףופווסלסו ך5 ססודק רעפ5 7נכו

 סט ס) קי) סלכד סיל%מל 326 דודי סס וסכ 6ט50%3 וסלכד יטלס יסול וטלסי ךל סטודק ס*עימר
 = טינע ליסס< ספו סט לכו עודו סט סי תילו \סטס לכב ירקת6 וסו6 655 ןוות6ב סלו |סיסכ סיכ
 = לכסנס ליקכסל לס ןימלע רסצו ססמ'ג תורוד שרב .תוסד ומדס סילע לקס ןיטלע לכ ןודס וכי
 . סופכ דס 5לע 636 תוכו 697 םס רכ קוסו * ס6לע סמכפ +7 ןופמ שו ירקת6ד סולוד לגרד סופכ סו
 < 16רטוע זס רב לכ ןימ)ע תיכו וכסו וענפ ימפכ סלוע ומ םי קידכו קודכלכ סופקופד סעכ וליד 6נכל
 סלע יכלע 1ע ןיקספ סיעל ןיינוס לכו וסופו ןוזוק 5כ!ןזופפ סיכמ יכס 4! סילע דיס ('ק מלל . יפגע לכ ןולפיכד6 655ןכזוסכ ןיעפע סול (יסרפ סיפ קיפ 6טלע יר6מ5 5:6 סופוד ףנקד סיפכ
 5כ רסס ססמ תוחפ ןוורב 205 םכ 6גכדו סוסו סס לכ) תעוכי תולד 59כד ורץ \ע ריסס'ל ל ,.. ספ סוסינ סוס סיס סינע ןיינס ןילטמל 6ןל 6ל) = * סווס 9כ ךיתכ וסי6ו ןייוס לכ 07'ק ס)ק 7

 ןינסק
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 וסופו סול36ש 295 סיל36 תולד סולוד תולפ6 לע לוס סול56 פיעמ ליקב ליבע סיוכנמכ) ןוכסק -
 : לוס ולס  *(ומס וסב לוכע סויבכמכו ביקכלב סול עדוסס כוכב * סולע 7150 תילו ללכ ,ע 5

 סיוס לכ וכס ףו0ו 505 ססוכו 6 ףוסו' רוקו טספתי 6לו סומוחתב דוטעוד סליעפ רומל דכד סובע

 .ןיפ |סטסב ורקתס3 ךירכ וסיל סוס יסעפ ףעלע (רכר סרוק לוחי וסיס סוס לכל סיבע ןודקס טסו

 לע ילקתס ןסטס ןומו> לככ ןיסינס) קוק ץיפש ןוגל גגו סופל ךכ6 ןוממ) ומר ןונכ ןויומכ ללסב וש

 סילכ6 לכד ףתומטלס לע 6תעסמ וכס ףוס וסיונש סיתומטנ וס ססומתסל ןוסבד ןוירכוןוטלע לכ ספ
 < .סופע דופ6 סוכ ולו סוג 5רכ 6ןסד סענעב וסו5 סו ףיעל6ל וסופ 165 *סיבב) סל ליתמל(פומל
 .63כ ורפמל וכס 1697 סו סל וטירסתלל 'ו:ו סילקמו סווומס סומכ ספ קוס 5קמסכ רעו < סול לבד
 \רסי עס לועו *'כס5 ספפכ 63 2כ6 ספובוכב6 לכ לע סוליר לתומטלסב סוכל 5יערפ וסל ןיבב
 ןתול לחועל לסל לכ לעו סככ רו דע דל ןפ 6 עמס ןמ סס ןוכ ד4 ןמויס 75 ןע ל וקבכ 'ע סט
 תב דותכר "ל דיע)  *תיטפ6ורס "רפ6 ןט פל עמ ןמ טס דוב םטסלוכסל דוד רעס ןכ לעו סלעַב
 ,6קרכ וסולד סלע סרטו ולליןומוסו סושוכ )ע רלפ וסו6ו וסב רטעתלו סל ןוסל סכער וגפתל
 יטסוכתב סוטפ ןכוכ ןכווסו '15ע סרטע ספ)ע 6עפ 'ס ףתרב דסי 0כ5 ןרל דסי סעכקכ לודו ומויסז
 ססיתורטעו סיכטוו סיקולכ 656 סוקמ 09) סלוכס 63 ןכ וס סכס ספועל ןסול ולס ככ ןכוכ מב
 תרפפת 05 לע 5סיכד ןיגפק סימול סל\ע 'ס סופוד רסק + ססכרי לם ספת וסו6 ףפרבו ססיססרכ
 תויוס וכלל סענעב לכ6 == * סוסו * עוטס ס6 סוסו עמפ "ול םדקוסיפל רודו ללכ סוניד ןילפפ
 67 ןינכו לולוומל וכ וכול עודיולכטס ל0סקעס ל5קתו קלוב סיבסס רמל דגכו ס .ס ןימילד עכמסב
 וסויפע סומסופד ןידוקפ ןולתל יכו 67 *יפפת ובת 5קב55 רקס לםורב תוסד ןיפימקו ורסט סופקופ

 פסודק תוכל 'ס (תועבמסה סדומע 1סכוכ 0 סעכק 7 ןוכופק תוכמלס יתפל סכוו סל6 לכ יא

 6יקטק 'פק לסמ סבל ןוג יסכו ןו) למס67 לטורל 6טסימ רפכ 7 ןיותל עבר לב רטעתלד ספור

 סוד יפככ 5ככ לונכ לקועבטסל פקומע סכובבל ל9לעםט זע ןינפת ?סוטיע .קביסויתמל תורו

 לפ) | | דועוי דודומ רעשס סו סווועל 6ערת ףתמוכטו קידכ ילט ססו סויומ ]כלו קלכק רוסו סבב
 ונלט לולו רבלמ ולס 67 ןיגכו ליד ןונפתל רטק ינכוסלע ןולפפ לס רטק ד ,קיעונר תלת
 סלל 5 ירש ןילפפל יקב עכר 5כ ועל ןיטפכ דד ש ןויסרמ '7 יטופד

 פוומכ ןיכות תיס עס ןךלובווכ טיסו סכוב "טול טדק סעכס 1 ליעו ןורטטמ
 60 ןומולןופ6 == * וכלמ עוטססס סוסו 'ס קרלפת ןיל ללכד כיס ןופמע כוס ןרופס ושל
 וכס ףו5 = * לכ ןונפתד ורסקו יתכו ועוכר ןיפכ ודס * ךפלכ ןופ וכווכ םודק ןו5 כ רתכ סיס
 ןומפנ רשקלו תב שככל ןופכ 'ל סע ןיםלכ עבר ל רכלע ולס ונפט לודו סוווטב

 6סופ וסופ ידסל 7 ס5סעס 6תוכ וסוסל 'ס סכל = לול כטק * סלופכ ל רוססמ
 יכפטל ןולפת ידס = +ןעס ולפמ קמו קוכת לו כ ספומ קימת לס וסוטמ סוקטב סולע סועקוסל
 ןרפס .תוס לינכ ,תכלפת 'ו סמוכ ס סעכק'ו וסופד דודו סלע .ור6מ וסמ ילטנ רפכ 6פ\ע
 55 סוכורק .סיד95 15 רט לודגיונ ועו ופמו ל5כש ךעעכ וע 67 ץינכ) = * קובלט ₪
 17 וסוסל * "וכ תפל (וכ 'ככ ץופימכ וסלכ ופרק עכרפ = = * ןי35 ומיפרק לכב ומיללפ ווג
 6תפ למופע ןצולכ ןכופס רסעמ 5)ולכ לכ ןפ 'כ םדקס לקסכ ףכס סרמע סרטע יד ןא

 "סילכו סיכוונע סיע = "סימס לעמ רפ% סוטס) ןומופ כלו * לוע פתק ןכופמ רסעעו

 שס סיע סימורמלפ 55 רוטט סיס יככ6) ועינקסכ סכיספ וכר רקס ןסיילעו וכ סיכותקת סיא
 וככקסא = | | | |
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 6רוסכ ופסו "יעבט סופג וטל דנכו עכומ רוס וסו6 ןעטממכ סופ ןוכיל וסל * סכספמכ מב
 * ורקתל <וס ןופ רקכד (וט ססכ ןולט ן6ירקתק רתכט 6 ןינכו לורפו ןומק לו קסע סילתפ

 6כסו וו) סנוע סט סתכרקסו ביתכ םסמכ ₪ י'ינ סנוע |
 600 סיכ םותכ 65 סש0 5 6ןמויב 6סד סמס כותכ 03 םתברק ה
 ירטס לכמ תפכ סוסו וסו6 ספוחנ סנכ תלוועד סמוי סד 6מני טק "סנופ סתכרקסו
 כיתכ 05 כ'גכ סיעט סלותכ סעט 6כלמ סד סור) :וזח 9קדכ וכד ימוו תרטכו 0ףיב
 שכס 16 סיס רעו "ןמתמ קחרתס 6סו סככשממ ורק 63 0רח6 6סל ספ סוכ
 ןומוו ויכדד ןומוו סמו ספיכ סרטס ןמ ןומו6 ןקמרמ לסרשינ כס וכורטכ0 וו
 חתפמנ 6ד תתפמ ןכ( ןוכורכ ןירע סכס ר5 יווכרד ןופווכ ופספוונינכתלו ןיעוכסו
 סומ6 :ילמדק ירפסכ ןחכמ6 (ד (ורו 6ענע 6רכד ן6מ וגנב ידי תועירס 6
 פרו כוט תערד (כנוסכ וקכדס 67 6רטפכנ ד 6רטסכ ןונתסו םתוע5מ(כ ןמיס
 5כ0* סלוע ספ וסכ כיתכו 069 לכ ןומוו רפפב כבבו בוטכ ןקבדפו ערכ ןקכד6
 ןזית יוסמל ךירטכס )ו יס63 ןוכורכ ןכ6 תוכ סרק (לו דויו וופר ני6דומו וכסכ
 סמס סו 33 סנוע סתכרקסו דגכו ערַופנט תערד (9ווסו6 ויקר כלו6ל "קוי 97 סמו
 ןכרק 6וסס לכו רב יככ ורפד ומ 'כרעת 6 6סו זת6ר מכ סנופ סמל סלועו סלע ו
 ספיקת (כוד 6נע לכד (כיד סרד מוודות6ד סמכיעכפס= = שבת

 ןימנ\לכ ר6סכ סינועכמ סתכרקסו סלוע'תיטעו * 6ופר (כודו |
 ולכע סונומכתו סימעטמ סמכ בותכ סימעטמ 5 סטעו סד מניב 656 סתוטעויסמ
 סתכרקסו יתכ 6 רצעו'מגער ןוכוסכ <ספספנ ליו (יגרטקמד דועב ועו יכסב טרפו
 תור סז6 'ותכ 63 ( כרס 6ס ) ןומצ סמ לכב ןכו סלוע סמ6 6ל\ סלוע סתוטעו 0
 6תעד 6)ב סינימכתו סימעטמ ןידבע ןומופד 0מןוופסכ זפימוו ונס לככ 6קלופ ןופ
 סוכנל ס5תו6ל) 6עלע ופכד ןוכופל סדוט דוטל סי רדשע קחו 007 רחל רטסד
 ו לכ ןימפנופ ןומו6 לכ ןידכעו סקסכרכ סטיעונטכ שרפו ליז 6 וסו67 דועכו
 כפד ףפ)ית6ד תו ןיי 5 בוו כמוקוס 6סנ מסר רעת0ל ןובכ סיל ןועקתו פוס יכמומ
 ןפכרכ סעככ סול ךרכמ כקו ודחו סי סועטו יתמו'קיתע רמסד רת6 ובמ קיסר
 ןות6ד ספכ יעט סמכמ ועט * וגו בקעו כו ומי ךס וסוותכ סמ ינכוח *ע רכע סו
 דות6ה סכ דס 56 סנוע וטו (ככרקו 6ככוד (קו:וסו6 כבכ) * סלמ כמיקו6 6סו
 (:וססכ וופכס (רפכל :6מס) דחוס ת(טקל דח0 סיזע רששו  -קפכיל וו ןונכ
 %ריכ 75 סכנמל סו סותוער דיבעתס נד ימחח ןווכ ספוווססכוכב יסד כב

 * רוס - כיתכ 00ו ירופכד סמוו 67 סנווגכ רמתסר סמכ
 ועובטס םדחכ סכותס פכתו תתפ (כ0 'ר' | *וגו סו רטע ד |
 וכו שו 63ד ןובכ סיוככ לע 66 תלו 9 ןימוו כס לכ זק *'בו השמחבו
 ןורטכתפ תוכסכ ןיכתו 6סו ףסככ וכיותמסד ןויכ ןול 6כזשל ןוגכו ןסגינע 006
 ןכממ) 6תדועס רכעמל %6רסיל ול תדקפ (מוינת פו *ס?מדק 6מוש סרוטכב
 < ירסמל .תסירס דקל 'וי וסיסד ס6תולת קיט ןזת 6ורמ 03 וסופו ןומע ריסד
 = !סוונוגכ 0 :ןודרמו ןיטוול לכד ןירוט טררס ורס לע םדקל וכ רסס וס יפ

 במ |



 טנר 0 סחנפ

 סמוי 6ל) כוונת (מוו סנו וסויע (ירט 63 גסל ס6שרק סמו רועל6 יכר ריס
 וכסו .'נגו רטע ותטע כיתכד ןיככרקערבו ווקס ףיפוס וסוולע ערב) ףוסוסל ססתולת
 ן6דעיבופמ ןוכיסו (ססכד סנודק .סכווכת %עוינ טקמדק 6מווד ןיגכ ןוע ערכ ווחתס
 כוסק) ךונס ויס סימסובותכ סמנסומע 6יכש יסו6ד ססס0לו ססתולכ 6ניוומ ו

 לוטו ךולס נוס סומס) = "סירס משר וסרכ םדח) 9כ ירימעכ ורוטעס םרקס דע
 -ןוסלוד בוט טעמת ועכ יכס ןוטעמתמ ןוכופד סעכו ןיטעקמו ןולוסד ןוככרס ןיש
 ?סתינת וו סומ ו6ירטד ןווכ סופת ל סו ו6ורט סכוומת (מוימ 0 רועש
 ומוסר 1606 +( 5לככ (ם ) ו6)בכ יעדי ווס 09 סומ ןוכיסו וסונע ,תרמ יסוס
 ןו6ד ןיגבו סויוכרל רתסב 556 סטועמר רתסב יוס 63 )סרפור (יכוט סר כס
 מווכ ןעודוד ןונוס סיסו כיתכד- ןניעמססנ סרק ףתס ןטעקת סכס ןועימרד ןוומ
 ודינכו ןוסניד ףכוט רוסמוךולס ויס ןיטוולירוט ןוכיפד ןככרק וג ןומימרד ןוכיפ גד
 6כד ןונתס ןרכסק6 05 סוס ןוסנד כול ןומוסד ןוגכו רוסקנ ךומס וס וסוינע לול
 סמ סוס ךירכ 6םדוקמ ןומיפד 39רסוכ 556 = ירועו רועו 990 ןוס)ד כוט רכמתו
 ןכממ ןונס וכערו וסר סורופכ רקד סיפיר = *כוטלכורסקו ל ו ופרודו םותכ
 ₪כוע) 6:פנרקנתבתו ןינזס ןולס בוט לכררסקי כ 36רסי ןו36 לו יטרודו ןומפ רססד
 67 יוכוסעס םדקס דע | ירנטק) ךולס ווש סימ ןוכוקד ןוסליד כוט ךכ ןוגכנ
 6 סולק סנכו תפתתתלו סער סיסס תרעת(ו ווס סערס ופו ןידכ 6סד תכמ
 ןוטוומל ןירומ ףכוטמ ומס ןומול ול סירסס וט6כ רפרכ ןולכ ממש וצק תרוססס
 ןילכ 6סד סנוע יסכ סמ6" ןול0 ןומויכ סקנעכ ןיטיכ ןודכעו ופקתתסו ןוזחתס
 ןישע ןיפכ לע ומנסה ןכלו ןועכס לכל ןוכו6ןינס סירפ סועכס : * ןוסק)וק ינכס
 " ןוסלוד ףמווכ סופנכמ םורפ ןורק%ו (יוינ סמוולכב יתסכו ססמדק 6מויכ ןיקנסו
 :םמומ מו לככ ןורת וסייע סטילסד לו לו 7/ןמיס וכוס רסיכר רסק 0

 :וסווכבו ןכונס ןופ ער כס 10+ מות וסו +1 ןוסנד סכוממ סכט וככ ןורמ6
 שתיודחכ 636 ןכיבסו ל ןכסלכ6 = *נשלרלע סתופ סת6 סילקב יכ כותכ 67 ןי6
 6ת)ודחכו 6כ5 כוטב ןוכסו ןכסד ןוגכו = -ןימויןל<כ ףתוודס ףתס ומויב תינד
 ןונודכע ןנוד %תונדסד ןטסלמ ןורמוג ןוסושיר לע סילחב וסוו!ע ךפסת6 ףתוערד
 6כרק6נ ןונ כיסו ןסמ סמותופ 6ר לכו  ןוסניד סנכשוחכ ןוקנפ ךכ ןולנ ל די ימיכ
 לכ * ןכממ ןומו6 לכל סונדמ תו) 636 67 לכ ןסעב 03 ןונו6 לד וסוונע
 ןוכיס .ןיתדועס ןוס) וכסו לסרסוד 6תעסכ ימסכ ןירמ(ו סולוס סורות ןוכי6
 יכרקמ [ומ'סנ ונדנחלכ וס ךירכ 6סדק) 606 (לכ כרקתמ 6507 )כ סעו יסוני6

 ןוכוס ןימ ספג וס!יכסֶס ךסנוט כער 006 כיתכ 6ד עו ןוסתו גילפ וסילו ןוסתו
 כווית 6עויכו בסר וועויב 6כס ןופיסרד סוט וסקפס 6מ5 ס6) = *נקד ןיככרק
 0 תוככל ולכוו 65 סובר סומ = *15 וזובו ווכ ןמוסו ס6עובטו ס6תותמ סמובו
 יתכר 6וסךורכ 6סדוקד ומוקרכו סודחב גפכ (רסויכסכמ יד סוזי וכו ןי/6 סכס לס
 וספכד (יכד ?כומסרפ(' ורסכ ןוכוס ןו56 סופטסי 63 תורסכו ' ןוטסכ סומ סתכסמו
 %למס 67 - טכס[כ ותיכ ןוס לכ תס םוס ןתו ספ ד ומומרכ ירטקתעו יקכד

 סכס(כ



 סחנפ

 כמוס וזובו וכ סכס ןימוטרד סו ןוכופכ וסוילסכ סקופ סו יוסמ) שרמיד סכססכ
 .*ןומלעל סנס ת סול תולד רבטכ טרח ןכגל וכיטחתס וסנכ ד וכ וזוביווכ ןומוסד
 תס טלס ןפוסו 'ס ל ג ןומוסד ןימוו רסס ור=>ס5זוכ ןומוכ וגו'פתס ןוסנוד סומ
 יכ סת ביתכ וכ וזוכו זוב סמותיסו * ןומנעמ כו ןדסכ ססוקת ןומ תילו סרט יפרח
 ורקס )ו ןוטסר ירק 3 036 סומ דוכע סמ סשומדק (לקי תוכע ץקס לו סוכ 5
 וכס סווע ןימויד ומוסרד 6תורוס 520 לנכ 6מוטר לכ סתס רסע סמ 06 ד
 %כ דק6 60 ןומ6ר סיטר 05 ךכ ןינכו יכסכ כוט תונד ןובכ וזחת6 יכסנ = יינס
 טק ןומויכ ורסתססו זוככ סי ונלפתסו וכס סויכ ןומויכ ומוסר ירטו סתסכ יוסו
 וג) ססגע6) ועדוד %6רטוד ןוסקנוח ס6כו = +תוסו 6קדכ 6לכ\ רמתסד סקכ
 סיסת תרנע ומומטס סויב וסט לכ רתכל כותכ סו ןולסעו ןו3 6 פילק ןירכתמ 0פומ
 ווסד סוכרקע סמכו ונטק סופחכ סעכו ןוווכג ורכתו ןופופק וכס לכ ו)6ע סכנ
 ןירוט ספק סטודק (תרקו 6כוטיד רתס וסכט6ד דע סכוטתד ירוט .ןוכוסכ ןול
 סנט (סכמוקו6 6סו סכ ידסמלו ןמת קייס דכעמל סכנל לע ןידכ רוקס רוחס
 ולס 6רח05 60\ סכ) סוסת סכנ) לכ טככתוול רת0 ןוסוככ תרכע סוס דו
 לכוממרסו סיקידכ וניגו ויכ ופתש כיתכ ד לעו וסוודסכ וסיסו ןוכורקניכ ןותס

 כל ירסו |
 :"סומעס סע דסק ומע 600 דע + וכו ולחל ןסמ לכ ןטטסם כר | \ חמא

 י"ב דועע 1 ףד .תוססרכ תעדקסכ םעדכ

 :ןמסו ןמס סלוענ לו ךולמו = *ןמ6ו ןמ6 סנוענ רו ךורכ

 . םירברח חלא רפס
5% | | 

 ןעיו * קמיסמ ס)כ סוככל תסרפ ערכוסמ רסס קתעסכ ןפכ יקסנמ סינמס רמא
 תסרפב לכונס 6קמיס יקוסכ ותסנמ עויימוטדקותוכסו קתוקתעסס ר6ס לככ יכ ו

 ףלב לכ תסרפב 1ו36 םקויתמס ועוקמכ ותו6 ותספדסו כורס רק יתכטעב ופי ססיכ קלב
 דומע 5:ק ףדב סופסמו * ןכו פסרלב ונופווס סדוסו ירו קני וכר ליקתפ רטט לועע ופסק

 : סוס .ןכ) סופע 5רעכ יטסת 3 ןוט9ס סוכ 9



 סר . םירבדח חלא רפס

 .ןנתתאו | תשרפ
 תוסרסל תופסב סת 'דודוד 6 ירמ) וסס תעכ 6 נה תאו

 בוקס 36 ויכפ וסיקזמ כסוו חתפ יסוו'ר *'וגו ךלכע 6 /
 סמכו 'תורוסד (פיקת סליס וס סמכ חת"וו56 ל)פתיו |
 %וקד )ו יסתתו ו03עמ לוחד 6 סתורוסכ לדתססר ן6מ לכד לכ לע סלע סוס
 6סד 6וו לככ סוסמ ליכ סו ויחד 0מלוסכ רוחס וס:6ד ןוגכ 6קלעד ןוסיכ ןורוערעמ
 סירלמימק .כיתי ךוס סטוע סוכ 42/5 "טוטק םר6כ םכ רכפסו) ונוס 6תורוס
 6ירס 6)ו סיכמ ק\תםיו לטכתי לכ 6תומ סוגע רזגקו ןנופסד סרזג סוס )טל
 ידעתו 6 לופו ממו 6תורוסב 00דתס65 יעבד 6מלע י6סכ םכ רכד ףטוע ווגע
 ןנסכ סכמ םרפתס 10 6תורו6 סוכמ ידעס +6) *סלולו סמנו וכ תוגסו לטס .סוכמ
 6כקניפכ סוסרע לע סונונכ ןקינסוסו6 דכ סכ רבד סטוע חת * סיוס ןמ טרפתס
 : סיטפכד מוד קפ סוכג רסימל 0טדק60) בנט סכ)כ ליענד 6תוכלמ לוע סינע
 6לעכ 5ורמ 6תומר 6סלוס 6סד ףתומד 6מעט ןימעט 6ע לכד ןיגכ סוקקו6 60
 וסנכ סכודקופכ ןוכופד ,ונכו סיכב ןרסמתסו ןיקלסו ןיקפכ ספכ יככד ןיסוה לכ
 סכק רעקק קופכ ץוורכו פוכומ תוביפכ ןופב סגר רעת6 דכ חני *וסוורת05 ןוכיית
 6וכורטמ וככ לכ מ/וכתמ ןודכ סויקודכד ןוסופורכ (עסעתמס) ןרעד 6תכבב
 ןרסמת(ד ןוקורד ןומודקפ ןומוס בכ ןולכו 6סידק 6כנמכ סול סקכמכ סנכיסיסכ לכו
 60ו | * 6תעמ (יססכ ןירעתמ מנע וכבד (כורו *ןוסור6מ3 כית6 וסנכ סריב
 )דתסמו ורעתמ וסיומווקכ ימווס סלע סנכיסיככד ןוכו6וסיוכבל וס)כ סיכודקפ*
 6רפכ ותס דכ ןודכ לרטו תסכככ יפתתסמו ממי רוסכר רע (תירוסכ ףתסכטותב
 כיס ונכ ןורק ןוכי6ו 6םודק (כלמ וכנפ ןיות6 וסנכ 6כלמד בוס וככ לכו 0
 ןזופל) 6נככ סומרב ספקכניעב 6רפנ ות6 דכ 'סומקו6 סו ס5קד ןוככ כנמל
 6ית6 0תמס 6תיכורטמכ ודע 6ונולכ 607 פולק םכנמ סע 6לדתס0) סיכויז
 סכשמ ןימברקכ סומרב יכדמ סתסיככ יכל ות * סכלמ סע סל סבווול (תוכורטס סע
 דודל לסת רמו( סופדגכ תינונו סופורכ ןולופע דופ6 סכנמ דודד וסיותקבטותב
 נע וכד (סוונכ סקומנ יעכ ?תולככ .*סירפמ סימק 5תונ3335 סותקוס 6סנ
 סידמופס ןיכ סוכנסמ ךי ותתכו 6לכ םידמועס ןורק6 ןוכוסד וסיולסכ רכתת(כ
 תובגפכ סילק םר רכד 0תפסכ חת *סיתועכ עבתוו סורפמ ועק סיתוער סכווכ'ו
 לכ 'וו ת6 וכרכ סנסרמלו סולע סו6ק 6זורכ תורוסב סללתמ0) סוסרפמ סולל
 סוכ6מ סימק 6תונככ סוס וסיפלכ 6תסס | *תונינכ וו תוכב סורמועס'וו ודכע
 סייסמד רקכ -סנ6ס סודמועס ןוכ סוכלסמ ךכ ותתכו רמו סונע ורסק סונרכ 6וסס
 סיטפכ רסומל ועבד סוטקו6 60 סורסמ וקח ( 6טשכ סולקו 9 ) וערכ סתולכ
 6לככ 2 רכפ סול תי ןוטש סעכו = = *ךולטנפד רת סוססמ כד (תיערכ
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 ןנתתאו :
 6וסטכ סו[ופמ טכרכ קופל ןינמ ןומוס ככ ( ףפוימ <ם ) סמוי תוננר (תעםבו
 6סורב ורטעתמו וטמד רתפ סוססל וטמר דע ןועיקר ןיעקכו 69יעג ןקנס וסנכ 3
 6כווכנ ספכ שכ רבועכד תולכ סיורכס סומקו6 טסו סרטע וסווכמ דוכעו ףכלמד
 :* (וופעמ 6תומכ רסו6 ד ' 36 ןכמת סנ כיתכר סמממ ןלכמ סיכוכסת סותוננ סוד

 בותוד ן6זכ סיסיר ופסל יעבו סוטקופויונבר (מונכנ ועב 0תוננכ סופקד ןימ
 (סונמס כרד 6רפסכו 6תכוכמכ לכתסו 6)ד ןיגכ יוכוע סווסכמנ יעכו כמ ומ
 סינע סיד 6 6ער(כ ווכוע ךופמ מד ול 6תונפר 'תעטכ ווכיע חפר ןפמ רמי כ
 ן6מ = *סקיטככ תומו סלו סתכוכטד ורוסככ לכתםי 93 סופפכ קופות דכו תופס למ
 דככסודככמ וכ דס סוכ ךורטנסד 6תעס סוססכ סוס 0)ונזתמ 6תכיכטכ לזנזמד
 6נכתש05 ליכו ךיסו = "ופכמ וסוסל תעפכ (תכ כסכ ?כתס(ד ן6מ י6ס * ול קו ווכנ
 ןויתד בוקס ל ויכפוסוקוס כסוולטס סיקק 6עיוק ףתכוכמ ורוק עדבי) 0% תכוכסב
 סוסקד ןקמ סומקוסו + ריקס ןוכווכוכ ץכופ יוסקל (ועכ (5 ךכ ןובכ 6תכיכט ירלש
 יכס סטמ 6סד סותועב עכתו רתכנו 6תומדסב סורפמד +סכס רד עב (תוננב
 6כס (כשו6מ רטס סדוסו 'ר "גו סרכע ףוסכנו <רגו תולחס ס6 תידקכ רס
 סוס יכס 6רודס 6% סוד( ןכולקו דודי 4ופכלו דו ןומ ת3ד 6לכ קיפרקב מד ותכל
 :תוסי סקדכ 6דקכ מכ סגווזנוסויכ סלול דמו סליפכ סוו תדומ 60050 ליעל תת
 סמ דוד 0550 (תיסו< "ךלנעתפתס תי | ההא

 סוס סינמ כקו (מייס) * נכב סונם ווסט 6ש3עב סוס (תורוט
 6סד רפי טכ רכ) סוס 65 סמל סוסד סמ 3ב6 6כיעלד כווגכ תת סת

 1וופב וכסככ ףככסמב סתורו%כ ל6רטימ ןככרו 5:6 סעככ רותי ומיטסכ רטע6
 ןרס6 = * סו!ש 6פונכ סויתס6(וס וסוימע ןכממ יכרכרכ (ןיענטכ %6)  ןוטבסב
 יתסו = יןרספ 6ד (כומומ ךלדג תל ךכ ןיבכ * וסיוכוכ סוס * 6502 ןוטסכ * סכוממפ
 סוס 6מנעכ (תורוטסטמ ךכ ןינכ = *רמת66סו ' ןומסכ 6 00סמפמ סקזקס ךדי
 ןודכ 6סד ססופמ כמ (ןנם סוס (תורוט סמע 67 מנוס סוס ןסע סמית 01"
 סליענ ומי3מ סכתסו (ממז סוססכ | ןירד ירדל ןכ סנס 07 סע 50'עכ וולס סכתסו
 "דס ןטמו דס "ו סוסו סוס סויכ כיתכ ןורכ דק לנווזכ וסלכ ןומנע ןוסו) תו
 ספע ספ סכק 5 ייפ ב רמ6  *'וגו ףסות 95 ך) כר 36 ו רמאלו

 * ףסות 56 טסו ןפכמ ותכוכטכ תגוגדו לד ףסות 56 ך\ כר
 6טמ רסוסד לכו לסד ףסות 56 ךכב סוסד מפל ורוסככ ךל כר רמס קפנויבר
 'וסכמ6ו וסקזחו עסוסו ת6ונו לכס ססקס םוסכתוה דע 6רסכ6ל לוכו 03 רוסו

 0 ,רמתיפפ 6רסוס) 6רסַכ יעכ %סממ (וסד קכס |
 * וגו סככט סעסורמס רע6יסוו 'כ * וגו סכודכ 6 'ווכ סוקכדס

 ךורכו סיכדענ ןול קילסו ו ןי'ע לכו וסכ רחכ סכקד ל םהא)

 לכ חףק + טממ ו ךרכ = * וו ךרב ערז סס וכ טס סומסד (תכרככ סיליד (תכרככ ןול
 סלק ןונ דיס 569 וטו ע ןומיסד ןכממ וכרכרל 05 ןול כסו 9ק'עד ןומע פס
 סוקסכ רק%ת00 ןיגכ םודק 9תורו6 ןופ כוסיו טק סיכ סדק(ת() סוקלוקל סיכרעפ

 רו



 אסר ןנחתאו
 רתס מכס סומסום (ס) = *ןיעע רססכ 6רמס (סמעב ()) "וב סיקבדס סת לעו
 רופוס ר9 .*רגו סועמומ סת סורכד לוק פ60ךותע סכ5ס = "ףךיףוף

 606 סירכד לוק 65 סורכד לוק סוכ 6נכתס0) תו רק י6ס ,
 רתףכ רובד 6סד סיד רכריוכותכ סד לעו סולת סוכ'רובד לכד רוכל ירק6ד

 ןיבכ ו(יסכ 650 סינת 6) סעוטטד סיעמוט סת סירכד לוק ירק י6ס5 סונת 7
 וכו קס ויכור 6עכרו סומקוס 6סו סיעמוט סתס ךכ ןינכו 03 ת רגכדכ סעוממד
 סורכל ליל = *סעומס סוסנ רוכד (וסו סעוממ ור ק6ד שרתססיבפד ןיבכ " עכרמב
 67 = "טוכו "ו תכומתו %לכ סנומתו יסמ = *סוקור סככיס סכנקקו סיעמוס 6
 ןרמסקד 6רפ6 לוק ד לוק ותל *  )ככ יומתמ סוס )ד סלמיכפ לוק 57 סכומתו
 .ררק6 סרק 6 5מות סו" 9קפב סיכמ פונה סכוקת לכד ןיגכ וכסירק6 66 תכוקתנ
 ספתת 'ס סע 'סךכ ןוגכו * 6קפכ סיכמ תתלד סכוקת 0רח6יססל ןו* יעכ וכ
 ופכתמ6 ןמת תונוק ןוכיס ככו ןימנטנ יוענכמ וקספ 057 ףסו ו לולב לוק סע ס
 סיכד ןונכ 90כד ספמיכפ לוק סוססמ 6קפכ פנכ) = *36רםומ ףתורו6 תכוסוות6דכ
 סנט סכמוק:6 000 = *ןרמ6ומ:ע ופמססמ סרות סכסמ ירק ד וס "תל סולק
 3וק 6וססכ ףככ 6קפכ סכמו ורקתס ףתורולד %3)כ ס6'ע סמכמ 656 יכס יס
 922 סוגת סיכו סווסס ץע ורקפד רתסכ דחייתסו 05כ 6כטותמ רתכל ססמומפ
 0:7 סרוכג 6קימדקכ סרות סנשמ טרות ירקס סוסו פעכסו כתככמ סרות טרפו
 6 לכת פו וסוכ סוסר )כ תורבה 13 סכ כס ךכ ןוגכ *פרפכ (נכ|פתססו קספ
 יפמ וסע וכר רמ6 = *סוקקופ יסוסוסתת 6לו דומקת סנו סכעת סנו כוכבת ו
 טטוזק ירפמ ןוכוק ןופכוסימ רט *יגםיססכ 6סד דומחת סנותכד ןווכ סוסתת 0))
 ןיגכ סינוד בכימ3 לו נוכייסד סלועס = * 6רקס סגררסוסת = גרל דק סדוקק
 טוקנו כד ועיפס 6סד יכס 63 סו6ק = *6קכיע רכעמ) 26 טקכד סדועק 6יִסְה
 סנוכותכ 95 10מ6וסוי וכר סו רמ6 = * סוומכק סוטקו6 6סנ סורתכ 0 ךסמל קרו
 כ'נכ ומקרד רתסכ %כו שנת סרוכבכ (סודד 6גרלד ןובכ 35 = * מירק וכסכ חכרת
 כ 6סד סות (ו ו( 6סות6 ןווו 'סןייעבד ןובכ) *פ)סוכ בותכ ל כרת 5
 סככ סיקטנו סירב ביתוד סחספ ר עמס * סכס ףכותסו) ורטמ) יעכ 6 סכרת
 * קנעב סוכ() סוקק 6מויקנ לכי 5 וסווזק סו "קל ןלק תו) סור 6 רוברס 'ךוופנ
 67 :ע ולס לוכוד תפר סמלעכו פגע וסכ יקנוק ססכזו ויקודכד ןוסק)וק סכז

 :רטסו חתפ רזעס'ר * וקויסוו סוקודכ רו כיתכ |
 תופיק ןוסלכ לכטומ 9תורוס בוסייתסל (תפסכ תת * בועהשוסתס ררכ

 6דד (לנמווזחתס 6רד ונמ 6רולימרוכ לע ביתו סלקנ וקכתשק |

 לולו קפכ לומר כזועלו רכר דכפב 'ויפרככר סזר סוס דו .סויעל 'סלע ובו קופכ
 םוימו קרו ףס6ד לוק ןוכסוד סיימו 'חורד 'קיפדב רכי סול וסדר כוסלטו 600 וגמ
 ןכיעב 55 ומול רכרת תו 6 ונוקדע וקפרקס !רסיווס)כ5 לולכ וסוסד רפוסוגמ
 סממ רקס י וגו וכי'נ רכזת תו < רותי 6 ףכקוכד רקלמ 6% סלוענל 0039 םחותב

 לכ ןיפזימסו לסרטו וקחרק6 63 למסד סרק נוק ןסלק יליד סלח ותק
( - 34 0.3 
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 ולד) ןושויק ווס ןומו(ו רתכנ בורס ווסמפ לע לוכו סוס 63 (תומדקכ סנט 6יסס
 סורג תומר (כנו6 6סד ךורטנ6 יכסד ןיגכ טמ י ותיק 6תימדס (תעסכ ססל ןירל
 ןינכ תומד כוס סוס לע סיסקד יומד (כנוסנ סיללע6) עכו וגס קו ןוופל רתכ
 םלקת6) וסוולע ספמל לוח )חת( ןודכ ןועכ סננוקסרת6 ןימלעכ ןומויק יוסמל
 סיוקכ (קכדת )ו סנש רתסב וכל מייקל סכועכ 606 סכק רמ6 ' פרק6 סנופ

 טורט סכקוכד רת% ןותיעכ ןותס
 ןווכ 6ל כ סע)  *סכ דפותינ סיכקוכל ךסי דפ לכ "גנו סס) רוע ך

 וסונע רעת6 05 וסולע סנסד סלע וניפדכ 030 ודכע 69 )6רסיד
 * כלו סמ דוכעד ןפמ ככ סכפולו6 ןסכמ * "וגו סס3 טז סככל סיסו ןתוומ 6
 6תוערכ דיכע )ו לסוס םוכ וסוסד כג לע 66 6םיכ 0רטסל יוס 53 סיתוערו

 * טיב סמ יסד 63 כקו" 6רחל םכ רככ )ו סולע (ורס ףסכוע
 כרתו סיתת[מ לכו נכט םרפת6 (כספ ידזע דע ספ | ואת

 סכז :סכקמכ 65! 6רוכרל 606 רת(כ לת(
 ןימלענ רח טס רכ סכו נד סע ןופלע ןוגרדנ סכוד (כמוסמ סשוככ ססמד ומ
 כוטוכ כותכד סטמ 07" בוטיסמ + סנממ וטלמו סורל6ס וכפל כוט ביתכ סר לע
 רסס סוקמסוכ סיתכ 07 לע\ *ססנע 6רק9 6גרדל קולט כט סוסד ןינכו +
 6וס כוטו סוס כוט כ ןיגכ טמפ יוד וולפ דמוע סוס םדק תמרףוינט רמוע סת6
 * סר כוטו 6דכ כוט וכסוכ בותכד דוד 60 סדוסו 'ר 00 6סד רעתסו לרוכל
 וכְס ס)כתססל וווח ןסישר ד0ר כוט * בותכי6) כוטו 636 רותו סוס 3 י6
 בוט כסו + טממ סוסכוט כיתכ סטמכו ' וויפ וסיסד כט סיס רע כנט דוד סוס
 קילס כט סוסד רתכ) סמו *דוקס 6דכ טד 9סל סוס וסוינורתכ 5ד לכ סענ 6
 םכ רכ ועכ יודכוע לככ סדוסי 'ברמס | 76מ וכע ספמ םיססנ שס 6פוב וסל
 3107 ן6מ יפס סדוסו 6 ל סועעטל סלוסו כ" סלק כמיקנ 6ס) סכק) סולכקל סול
 ירכפורת לכמ ססלע ריתי 0תולכד בעסו 6תונמ ןוסבמ 9לועו ןילמ תלתל ןיוכו (סרסב
 "בל 6סוכ "וסיורסכ <תתמ( ףתכוכטד ןוגכ יפתסמ 0 ססד'תורוסד למ תלת וס
 תימתכ ותפסנו סד6) סולל יו םעו\ בותכ רזפנס 70 חרב ולז 0 וגס סיוק'רו רועש
 יוס 'ר :'פ * ווסרקויטוכל וכ 6מ 636 ןוס רוע סוססמ ווסיטיטפ תססדעוכו רוע
 כיתכ וכחר רתכמ 06 (ל וס5 ומוכלס וכסס 6) דער (מותיכו וסל ,וזחתס 05וכס 6
 ווס תימלקכ י6ד) סוס יכס 26 "וגו סטוכליו רוע תוגתכ ותססל| סר 03 סיר ץעוו
 רתכלו * וסוינע רחס6 סליעלד 6ר:סכ סוסו 6תתכד יכווב ןמ ןיטספתמו 0לועלד לווגכ
 סולל ו םעונ 'תכ סמ סלועלל וסווב וסויכול בכעס .יגע 00 וכוובכ ןו) ררס6 כחל
 ווככ תפו ןרספ תו ביתכ * 6מ'עיססר סכוובמ סטוכלו) רוע תוכתכ ותסס)ו סר
 ממ תוכתכ סתס"תתלד 6כווגכ סכס :(לועלד (סיוגכ סתס תוכתכ סתטכ)סו כורסת
 וכוע סנפקפתו '(כ לע קול ןיטוכנ ןוכיסד 9ריכמ וכס וסיסד גע%ו רוע תוכפכ לכס
 כותכ .> סלעל ןיפקפו ןופנממ וסל סדוק סוס ד סמ 5כע וסד 6ספיטכ ססינט
 יי ןימיכמ 63ד ןוכוע סחקפסמ סכ ןועו * ןגוועדי 63 ךרדכ םירוע יתכנוס)

 :תוכסב



 בסר ןנחתאו
 -ןוסיר6מל ןועדכול ןוגכ מנעופסכ וקכדת )ד יפפכ 'ככדת סנו 0609 (תובפכ
 סעידו ולפו 'תמכח סוססכ (תמכת וס3ד תמכמ (וססנ ןוכזוד (ווקודכ ןומו6 ןופכ
 ונוס סיטככ ןוכיס ונס נז ווסד דע = 6תוקכד 6יססכ 6תוקכדו סעודו 6יססכ
 יכר רעל ןונילטקו 6רכ ןווחירת ות6רוענ6ר וסכ לכתסס -ןו) 0קפק0) וסוידסב
 * !סבת 0% ץורת ס0) ךדענ רכי 63 ךתכנב וסוולע רק "ןכזיטד סכמקר ךירכ רועי6
 6זרכ | אנאת | יוסטלפסו קטחוכ וכ ותכו "גו ךכ סוכו ויכ6למ וכ כותכו
 ןיפכס ריעור (תלבלוגכ סכ ןוולנתס ןומוסר ןוותסד ןילכת'ג <תועוככד 6רפסכ ס0לע
 (קותעד ס5מותס סקנע 6חומד (תורוץמו ננס ןוכוסכ ועיתסד ןוכוס וחומ'ג ןכוכתו
 כמ יסרפכ תיל זמיד 5 ) ןוחומ ד ןומו -ןופכס ריעז סוטסכ וחומ ד וחכתשס סמודק
 כ67 ןינפתר יתכ עברסד וטסיר 'ד ןומיסו 6לככ ןיטספתמו ןיקכתשמ ( פכלפ ירתב
 ןמופר יוותסכ סלע 6סידק 6שס ןומולד ןונכ שמן לככ פקכ6) םכ רכיעבד סלק
 6טירד ןימפת ןופ6ו - םממ ו סמ ןכתו ךי'ע 9רקכ וי סמ יכ ץר6 ימע לכ ולרו ביתכד
 ןפרפתמו תומכח ''תכד ןומוסו וקומ ורת ןורקס ס6תת +םומכ ךטוותסד נע 6חומ
 ןומוט לכ סותססו לינכד סרתכ סיסד רוככ לכ י) סדק בותכד (וס 'מ6 קפנור = ךקב
 מיקס 6):עלד ( ףתוירטמ פס ) סתוכוטמ ססנע65 סת רוככ לכ רוכב לכ * ןוכרח6
 םר רקס = + סניעלר (דוסיו תומוממ פכד 6תופיתפ סקר לכרטפ ורק דו ףנכד
 לכ ) טרק סוסד ןונפתד ףתיכ | ךח = דוז סמידק (פסד דויכ סותסו ןועמס
 56 = *ךוללס וךסוכויכ סוס = אניינת = + תוכ דק ס69 6קומ  סתס רוכב
 ןוערת לכל ןוכוס ןיסיגס ןוערת = *ןוערת ןיממקל ןיקפכ ווערתד וע סדוסו
 ןינמו רכדסנ סורכממ וו ךסונוס | * סירבמ ץרסמ ךותסנוס רפס ביתכד ןיסיגס
 ףכוכמס כרד (רפסכ ןכיכתו - ןימממח לכל ןוסמק ןומו6ו + סורכווד סכרכול ןיסובס
 ןורטקתמו ןומיתס ןוסד סכק רכתס סתתו סלענה ןיסינס ןוערת רמ6ד כמ
 יתתפתמ 6 ףוססד ןוערת ןינ6מ 6סד רכמ 5סרול וסנ 6קפ0כ ןיבכ ןוסילסלסב
 סחומ יססד ןיערת ןוכיס וקתפתסונ ורכתףד 60000 + ןוערת ר6ס לכ ירטקתמנ
 * יתודכפ ןמ לפרסומ ןומ 6קכסלג 6כור דכעמל ןיררקל ןוכי6 ןיחתפתמ ווס 05
 16 ס6תת (קו65 לוח רעתס סכמד סלע מוס ירס6ד יססכ טיתב לכו
 תסנכ! סככממ סלק וז 607 ימ65 יטפל וררת 50 ומיוסס ו600מוסכ "תכד וסוש
 'ס ורקסד 6כוימת 6תיכ סוסד ססנע מופ 6קפכ שטו יימ6 ס5רקד דע 35רמו
 6קמלרפד סכסונ דחנ ספור ןופסוסמו ןוערת ןוממקנ 0חתפתטר טמודק ממד
 ןימממ ןוכוסד קס 6חומ יפסכ ורוחנ ןולכע סוב ןוקפכד סנבוי ןסונתו ' טתטומד
 ופור ןוקיוכ וסכד סוכ ודקלתסו רעד (ףמכסוסר ןולגו ןוסקס ןוכוסנ 6לכווד יס
 ןמו ךונרמו ךכנעמ ךכ ו ונס טויכ בותכד סמכ .טחוומנ ןוסוהור יקפמו ןולכעד
 6תוכ וססו = *ורוחפ פור (קפסנו 6תורכ סקווס ס ךכ ןיבכו | * לבו סלוכעס
 מסד 63כ כפי רטתלד סמכ +טודס 5מסד ס תלכו ונע סכ םירכמ תסוכוב

 )כו טרוכב קיפכ 6067 5רטכמ דסק קופנ 6207 סרטסמ יוק חת | י?סודק
 יונ ת6וסכ (רטעתעו סוס ךורב (טדוק דופ6
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 טסמע ףור סוס ד םר מסת ךורל רות כס0נ י סככלרטי כט עמס | האתילת
 6רטסכ רטעתס\ ססרכ 0 וסו6וסמ) סכסד 0רטסכ רטעתס )רטוד

 רה וכיט רוקו דובע סכמכסינ יקרד ןוגכ תבססו ןכוכת "קסכו סיס סמו עוד
 6תומוסר ןיבכ 06סינע רגס ועכ נד תמסד דסס ורקסד 6וסכ ריקו דסתו -0)כסע
 יוכסוס ססרכ5ירקס דעו דספ 6ינת (כנמד 6תועיפרכו רותי סול סיפרר %כנעד
 דפו סוולק סתומיסרכ תכססו 6ד לעו * 6מלעכ דסמ וגס6 רותי סול סקרד ןוגכו
 סרתו 'סכלורקסס יעמסס6סיס) האקיבר | 'ס(תונת 6תוכ ?יס סדו
 פג לע \6 ןכוכתו ססנע 6מו6ד סרטסמ תקככו סיס 6ימק (כודו ?פיקת סרוכב'יי 0
 עוממ ספסוסו 6מות סו "ס6נע סרוכג קפכד (כוד 6קפכ 6סרטסמ כור סוס וכד
 סרוכב ןכמ לכ פוכו כט לילכתו 03 סכלמ ירתכ לכמ סרתכ תו) = *סנור סיסולר
 ןינפת ןומו6ןו3סו וסכ רטעתסו ולו ןומ ליטכ סעכרס ןומפו = * וכו כט ל)כתסד
 וסנככ טעת פו סספוופספ דוקסויורטעב רטעת ו קנס 16:00 ןכונת * 0 כד
 *וורטס כמ 6תיקילס 6תמכמ ס0וח65 סתתו סנועד סנכד (תיפ:מ0 100 דל"
 ןומוס חתסכס ןועמס ב רמס ןפכמ -ד6מ"\ קמח ךותוכ6כ קר כוקכ 020'ב ומ6ת
 ךכ 6תתל מוד (כיתר תוסר סמכ ףת *דסמ "וו קטמ ביתכו "סלע טורק כיתר
 , )כו ירק6 לכ 6מודק כותר ןרטסד 60 וסיכ ו5עו לע ףמודס (כותר תוס
 ותכד ןננמ'ד * סעברס כותרו תיק ךיתוכ5כ קרי דח סנכ דיבעתלו 67כ סרט
 6נקת%ל ססעובר וסיסד סכנמ דוד וסכ 03נכ05 עמו 6  ססירקס ספרוב רקכוו
 וככת6ו!כתטס וסכ ספוג כד 6תומנסו 6כוקת 6תסכ6 ןכומתד 6םוד סכיפרב
 קקבי 56) = *וסכ סימלפסו פפוגןיחתסו 6נכ לונכסו סכ5מ רוד 06 דיק5תס וסבו
 פכמסכ! 6כקת6) דוד סכו ךכ 6מידק ףכותרכ 6רטעתס3 6תסכ6 וכזד סעכ
 סימיע ספי סע וכןמד6 סוסו דודכ סוכ כיותכ סדוסו וכררמ6 | * ףכותרד ס(עומר
 6כוד יכומל6 = *סול סמרג סוכרעד 6קלוקד סוסמ כומר ססעט סמ * וסב כוטו
 יכררמ6 = יסיממסכס דוד ורספ כיתכד סטכ ימפרכ לכיד סיכיע ספי סע" וסדו
 סיכוע ספו סע = + ןרמ6לכומומל6 סוסנ 6 סכמיקו6 סורתלב דוד ורספ קקנו
 ןויכ 6וס דוד רוע ביתכ ןכ פפו ומפרו סכיד ןוינו סנסורו זס סת | "0תסבס ןו6
 "וכו סלע למ סנטורוכ םככי 65 סכ ו עכטכרועב 52699 טוד ךכרקככ כותכו
 רק6 קקנו ובר * 6תתקנ סורתסלדור תוכ וכלל ררסתס רכ סדוסווכר רט יתמוס

 סוומרו סתנתל סוס וימר ןירטק עכר6ד = מע = ירטק תלקב ףמיסרד ש
 (דחכ םודק סכותר ונסו סעבר6 7 תות | יסעכרסמ

 ןוסועונרכ וסוימרסכיסתת ןכסמתסו ןטרפתמ כסלו סלע סכוקןתד 055כ 6ו0 66ל
 ןרטקקסד רע ןוכרקס ןוכוס לכ ןסויממ ןכטת6ו וסכ ןויתד שורד ורעמ וכסכ ןוינתד

 ךכ ןיגכ סכק חכ6ד ןו-פת ןיפ6ו ןרמסד יקלע ןוכוס ליטכר ןנוכת | *וסוורתסב
 ךינע סרקכ יו סט יכ ץר6ס יעע3כ וסרו כותכ סונע וסכ 630פתס) םכ רכ ושב
 וע ורקסד 030600 סיס 6עורדד ןינפת * ירד ןונפת ןומוס ןינ ו = * טעמו שש
 צא 9 * (סמוקוסד סט (וסו טכ סכדו לע תו סוסו 750 עמ עבוג

 רוד [



 נסר ןנחתאו
 ןוכו6ד סעכרל ןיט ןוכו6 ן6מו (30עמ (וסד ןולופת לטכ ססרתב סס סד לעו שרסיד
 וסלכו סכדוד 60 לוס)  *דוסו דוס חבכ תרספת ןונוס ןסו דחכ ןכולכ דעו ספוב ד
 בותכ סס וכס יס סויר רמ6 = *וסלכמ ןלולכו וסויכמ כרכתסד ןוגכ לוס סדוח6
 6)כו סוס ריפמו סועקו6 6ס סול רמ6 ןולפת לט רשק ד ןכיכתו ירוק6 קס תו סרו
 וכות6ויסתת ןוונק סכמ 0סד 6תתל דק סעוטר (וינת יססמ רעו = *סלמד סרורכ
 'סכ סכדו לע תוס) סוסו וקכו תורכס תו6 תו לכ תו6 ורקת6 ד לע) סכמ

 * סנקקנק ססנ
 סרטו ססוו 50 6רסו עמש

 צערמק קקנו ר :סכס
 6תורסמד ןסממ ןיעכט 035205 סכרכר
 רקס ועממ םיתכר סומכ ?רסי עקס לכד
 עס 6כס 6\9 "סימס מיזה * ב'תכו
 6םיר דודו . * סוס סלמ דק סלכו ")6רםנ
 6וסססנ סמידק 6קותעד ורוסככ לכד
 .ןועוכמו ןופפכד תקכימע וכיד%36 ירקסד
 6כ)יסד ספוג דודי לכל ןידנכו ןיקפנד
 60כו ל5רטו תססכ דק ןוטרסר ומילס
 סנו 6דכ ד רטקת(ו סתוקונמ דפ
 קפני רוכת "דק סנכ 6% 6דורפ קכתש(
 ןוניפתד ותכ פבר6 סע .םודק 6כיתר
 6טודק כותר רמתסד סמכ ' תכסד
 .סמ0ד דחכ ןלולכד ןיכרס6 עברס רוס

 יסוקוסד סמכ ססרתכ 'ס

 אנמיהמ איער
 67 (דוקפ * סל יוןמידל5 5 סכש
 ססד לעוו לכב סכסד סוטס לחי

 לוותס וכס (תתל סכסד 6עס ודסיועל סעכ
 6קתו סמיע וסךוסי לכ סכתס6 (ליעל סיפס
 סינועכ) סוכל ייסו סלקל סיטס לקוימל ןמ

 6וססכ ונפייט לכ רכסוו ןכמ(קד סדוקי 6וססכ
 6וקכ יופייס לכ יוסד סעכ דס לכ וסמל 67
 6וססכ ןיסלע ןופייט לכ רבע סלועל כס דחל
 6דפוומ ותסד 6תעסב דק וסלכ יוסעמ 6דוחוו
 ןולוט ןירוט ןיעווק וסבכ ומס ומיפלכ סבקד 6עפ
 6דוקי* לנססב וסלכ 65לכת69) 6סקת0ל ןיבכ
 ןכקתפפוסלכ 97ס דוחוב דקל (ןרב סקימל
 לק סמויק תעש י6סב .* קולו 0קלכ ןוסימוקתב
 ןסלכו = * ןימלע קער תוסת סמווקד לטמס סכממ
 סכסמ סטויקו וכל יכס6סדו'פובוןיפויס ולס
 וטוקללו לכ יכסומ טקלמוסיס סו לוסי 5ןסקב

 עמש

 טיקנ ןיל5ע ןופייס 6פיגד ןיפווס ןומולל סיכסוס
 6סעסו ןיפלע סיכטוס ןומיס לכ טיקפו ספמ בד ףורכ דסויתס (קד סלופיל 6ורכ סלע ספ וכ
 ודינעת%ו סדופי 5וססב וסלכ וטיקלתסו ןסמס כבה 6לככ ןכמפ וסלכ יד ןוספת ןומוס לכ טוקסד
 סוקסכ * 87 לוחוכ ןורטס ןירקב ףלכ דפיומ 6קו ףקלס סדוונלוסק) *67מ ףורכ 67 (פינ וקלכ
 לולול .6ורב .תפו סנוע דסל 6ןכב וסלכווסמל 67 סכוכסב ןרכחתעו וסלכ ןופויס ןיטסלקמ לקעמ
 * סולמ לוסוכ לקלכ 67קיוקל סוכסוס טקלמל ןווקס ירסעכ דססב ןוכורסמ רעו < 5 טסו 6
 67 (ור לענ = > סיפט ןכרק לכ ירקתס ןודכ ' פד ףדוסיל 6דח לורכ ןסלכ ןופויס ןדסווק(ה ןויכ
 ןירת ןוככרק ןומ\5ןומפד ןמומק) = * סכטסלו סד:עמ בוקכד סטכ סלמלק סדסל עבכ סכק סיל לועל
 *לפ ןימופד ןיכטס ןילתד ןיפייס ןו55 סיכסוס טוקפכו בזתכ ןיכככק ןומי6ד 5 ועסו ל דודוד סור
 ןילכ ןברקד לור 9לח 6דוסויכ וסלכ יוסמנ 0דסכןיפויס ןוכול לכ ןלכסקמ לכד וסי6 0ןכ סילסופ
 לכל וכ סיססט ביקכה יוס 67 סולו 5רטצפמוולקיב יוסיעל ןפ סתכל (םולכ סרטעב סכק כטעתמ
 סיכ וטו וסלכו וסויסיכע 5קלסו 6כטעתעל 5כןטע ןפ 6ןססל 6ולו * 6תתו ללעד ןיפייט ןומול
 + ומפו '6 דודול (וכ ןורטס ץרתד ןיפייפ ןומופל ןולוקפ רסינקו ס6פ יס סוב תו סוכטס ילסב

 תילו 76 ני



 ןנחתאו
 6סלע וקולס וסט ןיקכתטע ןמופד רת5 לכבווסויסיכמ קולט *סל ופ 5וססד וקילס סוכ פו
 ךילטנפ .67) 67 סופחס ןיב סיספס) רעיס וכעב יפת ל ףורו +קלתססל וסייכיכז סכעשל

 6טע ו6סכ סוכ 6ןערל ו6לו ןיפל ןיכברק בירק ןפע וסופ ספכו = * סילס 5כופוכ 5דסכ קל
 ןונכ 5כמוקו6 601 = טרפ .קכסכו 9לכ סללכ סליל אדוקפ .ק57 סל עב]
 6וק רת6 ססכו) וופכסב כעתסי ספרו ןינכ) | ירולת ס2ק ועקמ 55075 שמ רכל סילמט 7
 6)מ7 6יכס ןעתל ןינכ - ךודל5 / 26 סוס 6כומק) קכככס ספס תל סלול לכ ספקי יקל
 6ורס ס(כי יפקב | * 5כוק יטלקעפוכוקכל %ןכ וסול 671 סיכע 05075 שפע סלרי דסוס) סכקל
 רתכו 675 פיפ ללכ סר6ב דעו (תירו6 ודוקפ ןורטכ 037 6וכווחפ ומ ס+ק363 6כומק (ספופ-
 6כוי ו רקע וסי(ל (פובוכסד 59סד וסוס 67 לו קרו יס% ן5פ םכרכ עדו דכ טרפ סלב
 יכנפ ןפס לכע םס לכ וסל (עוכו6ר ונדוקפ לכ שכטסל דיכע ספרו ופס רתכ סכקל סול ספלטל
 םכ לכ ועכד סכקד ועופר (סעוקו6 6סו סכס ארוקפ י סרו תוסו 6קדכ סכק
 * סוכנפ סיספמ) סופוג רסעו וטופל סמכב סלקל סול סופכד סקכ:סכ ינס ועופל קו9 55
 לפע ןומופ לכ רע) .* (קתו סלע ןכוע6 רמע סייע וקו כל סול סופכל |59 6כפופו6 ןסכש

 6וססכ 6סכתסו 60 סריע6 סכןיסכ לכ ןכיעש לסע לכקל וסלכ וקלככ 16קו ססככס <םכתסד יכויסכ
 קכרפלו רטקתסד ןינכ ססלכ6 וסכ סי*ק וסלכו * יסויסס רפע ןממופ דעו = * סיכ סי6קו סריעל
 67 .ספיע קכספ סלע פעלעב .רטקתש סכס6ו5ס סיפק ןיגב סככסבס6 סולד ספד סכועוב
 סכס67 5ןכ רמת6 5סו 67 5ןכ לכו סוניק ועופר סוכ רטקתסל 5דורפ 6לכ ספת (פלעד ףור
 ףיככ .ךרבת(ו * פכט ריפו סכקד סומט רקויתפיפסב מבער ןומסליפ לכ לע קילס פד ועופל
 תסולק ירקטל אדוקפ יכע .ירטק6 סבס6ד לורו ןופלע יעלעלו ס3על 5וס
 6נרד 5עעוב 699כ60) ונופל (נרל לכקל דחו מול 6גכד לכקל דס .י(עו בככ וכמו כ עמס-
 לו 6עעוב דס %עוי לככ ןוכעו ןירת לגו רעעת6 6סו (פעוד (ברד םילולכ 099כ63)  *סיפומל+
 סגמ .ריטכ םכ רכ לכ יוסעל סוערתל סויומ סמ ככ עמל אדוקפ * סיללכ
 6ורד ןינכ = = סליע לעו סתעע ךלכו ךפסכ בוטש וורו לייע דכו קיפכ לכ פוס ךירכ פפדוק
 7 *רמוס ורקלד 6נרק וסופ 57 0ליעלל 6חתפ וסי6 דו 6קתפ) רידת סי6ק וקו סווועל

 סכ לכו תפל סו(קו לידת ריטכ ןסופד ףוס ךירכ (פלוקד וריטכ שמ רכל ו%ל7 5סכתש05 =
 סעכ תוכיבד סוונכ וסל 6לו ןומלעל סוס ךירכ 6םלוקל 5כככול םכ רכ פסי ספד וקו 1
 לכעממ סזמרגכ רכרפ ףכלכול ילספ םכ לכ יעפד ןויכ = "וגו תש סערכוו פוס סתוסלורטפ תסל
 60תפל ךיטס סטלסד 6רפסכ | * לסכ 6כקומו לכד 999כ סוווע ףקומעוסמל סור) סורסעל לרוקפ
 * 05%טס רטסל סי6ק וסופו " 6לכמל ומכ קו תיש וסופ 87ו ליש לח ןטדו6 ןינכד ןירת לכקל
 יפו = * (ם/ב65 טופ לכו 6ל) סופ רכדסו סירפפד 5פםל 6ור) סיפ יעפ יוכיע ףכ לכ קו
 סיל6מסל סויומו סימומול סולק סדופ ףןטס 50 רכ) סוערקמ םכ רב קיפכ וכ יכס וס ףעות
 סנטו סלע לכ לוס ךירכ 6סקוק רכעל סמכ 03כ 996 - סו55עסל וכסס סוס ול םכ ככ כיטכ ךלוס)
 "= +(36טםפ דחו 6כופופ דס 57 (םיונכ ןונכל רולת ןוטויק שכ רכב + סוכוו רתכ ךסתל
 6ערתמ סמ רב ןפפכד ןווכ = * ערס רנו יכק6 636967 .פוססו כוט רני ילק6 6כיעול 6ןקס
 ולעת5) רטס 5וסס ךסזתס 69005 וכססל ערס רניפ יעחו יומוע ףיקו 6לוט לוס סיקוכל
 םכ לכ קיפכו 6ט6099) סיפ סכלקל וכו 9( סוכלעד עפ סי*ק 6כטס שוססכו | * (סועיע

 כיוקסלנ



 ףסר ןנחתאו

 67לעו >  סילקב לנלטק לוכו לו סי?ק סיכיפומ 6םידק ?96 60 ?ווע לכ סומע .:וותספו
 דוכעו 557 ד = * ןירובע ןווט דיסוו 5)\ 5ערתב סכומכלו לפמט רימעו 557 שכ לכ ךורטב6
 = לקוי ופסע םכ רכ רסלוי סגכ) * פ5כ03 ף5כקע 6ןקספ וטכ ספ 67 דס) סיל6טל עמ יכבל 50
 6וסס לווע לכ סוסתפל סווןמ ןוקקל םכ רכ לכו < סוכסטד מס קותיבד סערתע עכעו 65 שס רב
 "וכ לבו .סיקילכ 1ו5 רעטס סו יכמל) סו וכטכ וכיומנכ לעב 67/0 6וססו ערס רנו
 סיסיכ לע .וסוידי ווס 6דסכ ןכקתמ 6דיס סוסו ערס רנו םכ לכד סיקתפ3 סיפק 5) לכו
 63כ סוק סכעו 5ןכסמ סוכטטד %תוסכמ קפב 507 ליכלפמ סי יוו יכמ) יסתפ לייעל (ףכעוב

 | 'ןכושי) ףכמפכ .סולע רוטכד ן9מ .תיפד וכיטכ
 ותוכימ רוככ סט ךורכ דק 6דוחווסיס סד + דס לו מידל6 ל לכס: = עמש

 6וס"! 67 סורו דק סור סועס ווסמל 6רס6 (דופי 00 * דעו ס)ועל
 'וו םותכד (נווגכ וכס +6 6מית ו0ו *דק (דופוכ ןונו6 דכ ביתכ 67 סירס
 ירמ6 סניוס דק6 פוס ומס וו ביתכ \67 סודלסס וו וסו6 ו0) דק6 ומסו 6
 סוק500 (וס יי 67 (סוננכ רמול ךירטנסו לח6 ומסו רס6י 056 כיתכ 05 ּוכָמ
 ןופ6 ןסטס ןירת ןדחחת6 לכד דס סככ +36 דק0 וקטו רקס "ו יזחתוו (וס

 סוס 'י ןידכ| סדק סדוקוכ סילס למס לכ יוסו סדכ 6ד לינכתסו דח ודיכעת6 |
 'סד דק כ ודסוותפד דעו דפ ווסמ) 6דכ 0ד 6לכ לינכת6 ןודכ 6סד סוד לסט
 6תורוס לכד ס)פכ דק 6נכ יוסמ5 6דכ (ד ונולכתס 65 יודוחנכ סדו יודוסלב
 * ספ לעכס .סרות יסיס) כתככס (תורוס וטו 6תורו6 טד ו67) 60 יכס
 6תירוסד ןינכו סיד96 בותכד ספ לעבט סרות יו ביתכד סוס ד כתכבט סרות
 טרפ 6דו 5נכ 5ד ספ !עכס סרותו כתככס סרוק וכס ורק סטודק מסד וכ סוס
 ס55כ סר לעורס )כ ינסו סדכ 6ד ודחיית6ו )כ ךירטכ6 טרפו טרפלךירטכ0 3
 6זר 67 6תתל סד משו נועל סד 5מסד ןונכ 6תתו 9ליעלד סלנכ וסוס (תירוסל
 67 ודטס סוס'וו יכ תערל תסרס סת כיתכ רעו תת (מלער ףזר סרו סע מלפד
 רוממה ףורכו רוכזד 6זרַכ ןלילכ יכסב 6תירוסודוקפ לכו רומסוסי6 סדו נכד סנלכ
 יחלו ספ סכומ תוכרער תו ןכיסתל 60 9סניסוכ | תתפ | * דק וסו6 לכנ
 עונכת 5 סנו קדמו 6ממיב דקוותסד סמכ סונונכ דפוות6 סכקו סכוק םקד יג
 שרק ו6ס ךורשוי ת6 תכספו ותכד כמטוס 6סנ 6וללכ לופכתס ממי תדמו סמעיכ
 כ לונכת לרמי עמה סדופו וטסב יס לסל תו לכ0 6יירכק סומקוסו ףכמיקוס
 | עומס ס6 סוסו תכַסְסו רתכל'תכ 60 6%מסו סכומו
 סכיכ) סעכס * שרל ןינפת | יכס) טרפב 6כס ללכב סתס 0% ולינכת6 דוסוכ 60
 תרופת | יסרומנ סנודנ | .וסופ רוסו סוכ 'כרעת0 6סד סדופוד 6זרכוךורט6
 (עוכדד .ןוניפתו םיכעס | שורד ןינפתכ סעורדד ןונפתו שורד ןונפתר %כוונכ
 -------==-----| 7 סתס ןו!6 ןסקט ג 6כסו רמת 60 ןווטרפ ל
 לוסי דוס פמ  תרלפפ | ור ןוב מ סטפ 'ב סכסו יודותלכ דחו דפ לכו ןיוסרפ
 תסרפב .תיפדכ סיכול יכל" | רח הב ורעתס 60 ןייסרפ עבר ןוכוס 650 5

 ה! (מוטודתוות6ר לעד ףןר דחו סלע 6מ7ק דוקכ <
 % 4 + דק)



 ןנחתאו
 ::ןוסנע ןסמס תלת %ד 6לוחו 87 6זרב סכסו ורד ןונפתל ור ןו6 635חם דפו
 וכורל6 * 6ככד תיט(ר ססנע סדוקכ 6ד ס6מדק יי ןויטרפ עכרף ןמיסד ןיגכ ןומי6
 ןוכיס ןו/סו 6דח ספנכב 0דחכ 0:0 סכומיד 0לנכ ספרתכ '+"ותסר ףמנער לור
 63)כ 6עורדד ןילפת וג 99)כ ףעורדד ןינפתד ססממדק סדוחו סו דו 6םורד סלפת
 ןונופד (39כ כס -*לעו ס)וענותוכלמ דוככ סט ךורכ סור וסו6 6דו 0דחכ מס לכ
 ססנע סרוקכד ור ד ךורכ 67 רו סעורדד ןונפת וג ונונכת0ד ףסורד ןולפת
 6ד וכס ומ ךורכ ורק פ תש מנע סמית יפו * ןמתמ ןיעבס ןסכרכ לכד ךורכ וסיסד
 'כרכ רכד ךורכ סכרב וסוסו ךורכ וס סכקומ יתסד 6לנע רכד וסו6 סלנע סדוקקכ
 סעו סלכ לולב ססוסוסל ותסד 60%ע 6ד סמ | * ס6נע סדוקכ וס! ךורכדעו פכקוכ
 וססכ ןלונכ וסנכו 09 סכיקו וסיסד ס0\ע דוככ סד דוככ *לודבס ךממל סמעת
 וסל כ ןומ\ע'כלמ וססכ סוכ לינכת ס יססבו 'וגכ לכ לוטכותוכלמ וסיסר דו3ס סנפת
 6עורדד ןינפתו 6שרד ןונפתר רוחו וסופ דו וכירט:6ד סומככ ןול יקפסנו ןומ ןזועל
 < פרדס סו ס:מד ורירכ 166 דו )כד סדוסי סוס וכס ןוגפתד סדוקוד סזכל (מוינכ
 וסנכד (רורכ סדו דוקי רדסד ןוכנ'ב רכ 6סדיכ פו פודק (סונוכ ומ ד סדומו
 ")סו סקדכ ס6)ע ךוקו וס ד ןי'פתד סרודס ככ6 דופוד וכ וספכו וסדנ וס יכסל
 פר סכ ןו) קפסנ לתכל ךירט:6 לכ קרסב דס ףומד סורב 6ומו וללכת ד ובמו
 ןינפתכ 6 ועסו 'טירד ןונפתב דחס לו וסמל סוס ו6מדקיפרקכ דוקו %סד דוקי
 ךירט:0 ס6ע סדוקכד םורמ 60לכב לכ ררסתס סדופוד ןויכ דפ ף5כ ונסו פעורדל
 ףיקת6ו ףולב = "בע 5לכד %םיר וסיסד ספמדק סרוסכד (יטורמ (רעת0ל רעל
 סכ ןוכו6ו דק6 וי ומיד ס וו לרשי עומס כיתכר סרוקור טקומפד ףורכ ןוותס רכ סמל
 ןיקתסו 6דוחיד 'ורכ ףתתל סכקת סל 6עכ כקעו ל עלד 6זרכ ןיקסקמ ןיפולב ןוות
 ןויכ  "פסכטמ ןוקת6 6)דעד ןיבכ ןוותסספל סופסס לכו ולויכטכ ןוכוסנ ןוותס דככ
 ןווק6 סכב 5% לופט 65 סינתשס דכ סיממ ופכ סוסד סלמ סינתפסו פככסמ ןקתת(ד

 רעו רמ6ל דעומ %ס(מ וולו בדינ כיתכר (ל'עלר סוובכ ד סילתמל ד
 'כפומ ד ןיפילבןוות6ץמוסכ כמיסוס ןוותס כס לכוז דקמד (כוקת 6003 ןוכוז סכ
 ךדיפפו רצו סככממר ומיצטד סדוקוכ סכ ורק יש ןוזרכ סימתסס סככממד ןינכורממ
 6וככו רותוןוותסככ לכ ס5סולד ףכוקתו סככסמ לכד ומילסד ףזר''תכ סכוכרבי
 6רק ו6סכ רוסו ולקימ 6ק 56רףוד (תעז כ ד (זרו "6דק סכלכ ןוכיד סיכותכו
 ןווכומ ןוותסדכ ןוכו6ד *ולטכסכ דקס לו וכוד וו שרי עמס ןומו6) ווקס סכד סורכ
 - "ןרכןוערת יעברו עזת דס (רוכמל ןיקוסו 6דקכ ןרכפתמ ןוותס וסנכ וסברח לכ
 בכ 6וססל ס5ק כיטפו ןיע-  וקתפתס ןידכורופו 0% רעו לסל ירט:0 ןודכו 9לכויל
 שוער (כווכל ךורטכס דו ספככ-סימפ טייב סיתסוסוסד סלכ 'תורוס םייקונוסכ םכ
 ןרמ(קד ןיערת ןיעכרסו פטתב 5כלד (תוערכ ןומ %קפל ןירטעו עכר(כו סלכ
 630כ ונמכטבו 'וגו סרטו עמס רפ רקסד סרוסי םוססכ ןווכתו י6סכןווכתסד ןויכ
 6תירוס לכד ןסוס ללכ יסדו וסכ ןווכתוד מ סיק)וח ס?כז סלכ (תירו6 לכד
 ' כע = ףקוסמוסק לכד (ור) 6כקוכורכדד ומיגס סדפד 61רוסיפ +דג (תתו לשד

 וכר
 ווב רצ כה כ שב וויי
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 הסר ןנחתאו
 .ןומוסו סמנפ יר6מדןינפתב סומקוסר וסס סול רמי ןועממ ל ס'מ 25  יבר

 6תכומסס טמודק ורק6 ןועוכר ןוכיסו ןויפת 'עד סכסמ *ןיפדוקד ?פדוק
 6כ (מוכמס כר סוטקוסוכסו 6קיוד ותשס)ו סד65 סודפ6 לג שעונ סיכ חלם" ןנכמ
 ו6סכ וכנתמד ןסס תי שרס = * סומקנ6 601 סכ סכדו ףעורדו סמיר ןוכיס ןונקו
 תלת 656 6טורכ ןרסתט6 6) וכס יס סרוכב ורק6) סכקד 699%ם סעורל (וסס
 רטקת6 6ד כ3כו 6וורכמ ורק ריפשו ןוכו6 ןימודק ןיכיתר ןירתלכ6 עכר% ןמוסו
 תופ) סיס) = וסל דק (נווזו סדכ 5ד רטקקת6 וו 6כפו ספומכ רסקת(: דו כלב
 כ רכד לתעטכ ןועמס כ | רמא = *תו696ורקל ףנו רמתסד סמכ סכר נע
 פוטעכ ףטעת(ו סיעורלכ'טודק (מיטרכ ןונופתו סיפורכ ןינופפ פכפו רפנכ סוד6
 6ערתב סטודק 6ןמד מומר סזוומכ ערעס סותוכד (ערתמ 6קפכפ יתסו סוכל
 סיפופווסו סיתיכד ףערתוו סומע ןיקפכו סומע ןגוודזמ ןימודק ןוכסכמ עכרס סותוכד
 6כלד סורכל סרקווכס (םידק כנמל טכקוודכ 6רקי וכס סומק וזרכמ) 6תףוככ וכל
 ספת ךכ רט )רש רעש ורכס סלע קורס ודק %מור סכ)מד רו פוכהפל
 "כמ דוק ןידכ 'טודק כל ומק סונע לוסס(קנ לכ <קנפ פוקק קור (וסס ןולכ
 פסכ 'תכיו פס סימק ןטדומ תה ןומוס לכ סינכיס ככ ןומוס לכ סימק כתכמ) ססלע
 ןודכעד ןוכוס דופ6ס כסקכ סרכ ומס יבסוקלו 6 סמ וכסוקלו \י פרו ווכפל ןורכז
 6תוכמוס ןוסותכ יתככו ןוסוטונרכ ןוסותסכ ןונפתד ףתוכמוס 63ככ תוכמ\%סומשנ
 ביתכו* ומז יכטוק ןוכו6 ןוט סזגומד סתוממוס :((תנכתר סטופכ ןוסיטופכ * תוכוכד
 סו מפ ןומנע וסלככ סילע וזורכמו סוכ סכתפמ ספקד 059 דוע פלו תוכל וכסוקו
 ןונופת .סל\סוע-תומ קיפכלכ 6תסימכ וכל סוקק לועיוד ןספו  -ימנועכ תורבע סורב
 6וס ן6רמ 5 ספק ךתסריכ ךטדק לכוס ל סוקתמ5 רמולו סומוכלכ תוי) סיטורב
 | וכודל6 06 6כסל סממל סוקלוס ססכז כרס * סרקפד 9תודסס דוטס 0 י0רומ
 ןועמס 'ר רמו "יבונוסמ סובב רסס לע דח סת רותו ססנע גרדכ סמל 7
 616 6תורוסכ סמ סופ תול 6סד ןוטדכונ ('תורופד ןיפמ 0מביככ וערו-ווס 6
 ינוקכ וככפו סודל6סו רכדו סמ יתכ חת -ןורוקווןופסע ןיור סכ קוס )ד (תורוסכ

 וסיסד לוק סוססכ 6קיוד סממ לם ולוקכ 6וס רופסו סטמ לש ולוקכ לוקכ +5 ןכוכתו |
 לע ריפ5פ6וסיסד ןוגכו וסנכלע ןזת6 סממ ןמתעו * יפיככ רףסלכ גע סיכ די6
 וכק6ל גלד וסישד ךודפ6 וו 20רפ9 וסל רע סוס סלע גכד לוק (וססכ וסנכ
 ופמ סממ בקכט תוניס ןכימת ןועמפ ררמסו* סוקלופ ססכו = *וסייננגכ תכוכמ
 ונופסד לסוכו וקנע יפמ וסמ * ןרמ6 ומנע יפמ ססמ סרות סכסמכפשו-ןרמ6 סרוכנה
 63 ומבעמ סכרעת 6 (סו סוס ריפס 06 סומרבמ סול רמ 6 סממ 6תירוקכ סריעו 6
 "רוכבס ופמ ונפט 6 יעו סוכ דוח וסי6ד לוק ףוטס וסוס ו6מוומכע ופמ 550 ןכומת
 לכב ד לע) *וממיסמ וסיככ רפסלעסיכ רטקתסד +ברד ףוססופת ומנע ופמ ונסו
 ןינכ וופרוס 6רמתמ6כ 6טבוסכל וסל תוס סעכ יוס 6ת = * ומוד36 6כסוךידנל רת6
 = תוס 6טידק סכנמד סוופרוכ תופת ןימלע ייפ ןוכזונ ןוסירסמד 6כפלופכ ןו:דתטוד
 ןימודור סע סמכמ 6כותטסל רטקת 5 סזוזק (ייסרוכד רתס (וססכו "ונע ןירודמ

 ןוכיעול |



 ןנחתעו
 בס רפול ס5ק דוכע 6ד ףכווגכי מע 6וססב 6שכ יככמ וסכ סרע 3 ןינומול
 סמכמ ,ומול רסס סמכמ 6ק)ע יפסכ ןוכותשיו סכ ןונלתסיד ןיבכ 6תירוס ירוקפוסכ
 רמתמיד יעבד ןסמ יסס רמ6 ווב | * סעו\בכב סטכ וכככ וסכ ןוכמרוסר וגרטקמ
 ןורת ןיכ וטו (דימ דס ורט ןמתד ןינכ 6קתפ תק ןידטוסד (יימ לע רכעי וופר
 סי ועכנ 63ו (תוככ ןירכער סמ לכ וכתססו ףחתפד סילכקל ינפכסו 69תכד ןיפ6ר
 וכוסוו )ד סוסו סכ ןפ תי) ןלילנ ןוומ רמס קחי ר "יערת ורתןוב סוומ ודמור שובל
 ופכק) סומיר רדסוד 0% דוע )ו סקזכל וטר סוג תוסד ןינכ 6מעט ילמ סבל כ חר6 ןופ
 סו תש 6תסועו ןכםוקכ שמחו ןותסו 00 תלת סוימלת63בתס6ר סמ כככו סתיב
 "ב רז סותוכד (ערתמ קופכ דכ שכרב סע ןיספכ וסלכו וסוונע טונט 6וסד ןיטמט
 :תורוס וסוסד 5ליע) 6טיד סושמ ןיקתסו )סרמינ ןו <רטכל סכק ועכ לר לכ רזעלס
 ווק (ת = *סופסכ לדתמ6 6תירוסכ לרתססד ן9ל\ וסוס מידק 6 )כ 9תירו6)
 607 | * 6לכד %תוכמוסמ וסו6ד לשידק קס 6קסר) 6תיבד 60תפכ סכרכ יעב
 6נרטקנ ןונכו 53וןמק יחכתסמ .0) ןושוכ ןוכוו חכת6 סמולק 6קמה רת6 לכב
 6תיבר לחתפר רתס ורק סזוומ "'ובו ספר ךו:6 סכו(ת 05 ביקכד סמכסכ רכל סי
 סכוקת וסד ורק סזוזמ סורט ס6!ע 6תוכד 6חתפד רתפ 05 ענד (כווגכ ירש
 63 סימס ןינודד וכ6מ .ןיסומוכ ירסמ ןיקרע סווומ 6וססמ 5תיכד %חתפו סתיבד
 6 וסיפד לתוכה חתפל סזוזמ ןיחתס םסרכ דכ תל 6ה לוכקו = 'יחכתטמ
 סותוכד 'קתפל ןוברק 6\ סיר6מד יורטעב רטעתס םכ רכס יוותסכ סוסר ספידק
 ובר סיכ עופ ןועפס ובר ימקמלמ ות6 סוס 636 'ר *ןמת וסכתסמ סנו ןוסוכ ןוכיז
 6 6מע לכ 99כ6ד 6רומב קכדת0ד רכב ףרוסבל סור6מ ית6 ן6מ תומ 6 קחכו
 (תבוכמ יפס לכ סמ רד סולע סכוויסד ןכוכת סו) רמ6 = *ורס סומע סרוסכ
 %נע וככ לכד (מודק סע ץכובוכ ןכס )כ סובר וסו6 ןפמו = "ותכסווקרו םור לכב
 סעט(ו 6תכוכמ יפכפ )כקו ךווע סכרדסס קחכו יכר רמ6 = *יופכ6 03 ןעכ
 וק6סכ ךו56 תוגעמס ריט רמו 620 יכר חתפ .* סימל תפעט ד ןיללע ןינמ ןוכישמ
 סת וסיסד רתס לככב 556 ורמס ןסמ ךותכ 03 6ד רוס = *סימסכ יכסווס יכוע 6
 5 סו יעכמ בטווס סועסכ יכטווס = *6תולנכ לסרטו וסוונע ורמ6 םדקס חור
 ועכמל ועב (םודק סכלמ ועק סיתולנ 06055 יעכד ן6מ (סמיקוס 050 יכטניס
 ךית6רק יקמעממ קונעזס ריס ביתכר סממכ 6תתל |סכרכ 6קרסכ סנכד (תקוחעמ
 ורק ד רתס 6וססו ןפכרכ ףקר05 יעכ ו6סו פיט פנכד (תקועע רותודוי וססו'לו
 ןסכרכ ןונוסרכר שמע סועסכ = *סימטכ יכטווס ד לעו כ סוכמ כותל סיפס
 ןודכ סומס ורק6ד רת6כ ןכטית סו סנכד 5קמוע רת6 וססמ וכסתסו ודיגכד
 סודכע ומופכ 10 ססימולפ דו ל6סודכע ימועכ סכס * יסתתו!ספעב וסכתסמ ןסכרב
 יקכרתמ 3 6רטוד סבנו6ד ספוכ ורוושמ 936 מותס סה ןימעוברבר רסס ןמוס ןולס
 סחפמ וכועכ = )רטוש ןכרכתמ וסלכ רתס (וססמ |פכרכ ןונטכ :6רטו דכו סיב
 ורב סוד )וס 6וס ךירכ (טדוק ליטקד 6כמוקנפד סספס סוס 57 סתריכגרי יס
 46רזו ץר6) = "36רש'ץר6 60 תונמתמ דוגגת6 רכ 036 סדור יח תופ (סד

 סתרכב |



 וסר | ןנחתאו

 סעכ רש 06 67ץ68]6 > ץר( סזגר סנס תחת כותכ וס לעו\ורק5 סתרכב
 חל 6תוכטלס ביסיתס דכ ןרמ? ד סודכע ןומו6 ןומ6 ךוממו וכ רכע תמת "רמתסד
 םרית וכ סספמ = "סודכע תוכמ סורכמ [רפמ ךית6טוס רס6 כותכל סוס לדו וסיוכמ
 יכודרג סמכ קפכ טספטיסד 6רטסמ יזח סת *ןרמ6קד סחפמ (וסיסמ סקרוכב
 טרשינ וס) דובע נס ךורכ דוקו -ןמ סנרטקלו >6רסוד וסיונכקנ ןינכטקמ ןוריסט
 סעכ ל6רטומ סוס ךירכ 6מדוק במס = + לכ ןמ סורכ) סרט ועכד סכסכוריטב
 ןווסת ןותס\ *רכמ וכל רוטכ 006 סכסו וכחנופב ולדתסס וכוונכ קל ןכומו ןיברטקמ
 זמ סתו "וכייסרע וכרקוס וכל רוטכ 600 (כסו ןוכוסרעכ ימייכוובלמ ןוכיקכב ןיבימז
 6מיטרכ ןלכתסמו ור ןפקז םכ רכד קתפ) ןובירק ןושיכ ןיכיו ןמוסד 6תעמב
 סוכמ וסככ לע סולססד סשס וולטעב רטעתמד ידס וסוסד רכ) וזחתסד (םידק
 שנ רכ סוטרו וכס +0 קחנויבר סול רמס | * טכ רכה סחתפנ ןוכרק 03 ןוקרעו ןיפחד
 6ווט 0סד 6וס רופס סול במס *6סרפ לכ סמ ס ריתו 0\ יתיכר 6קתפב 07 סיס
 לכ בתכ5 דכו 6כנמד 6מוטרכ ןומוסר וסנכ ןוותס ןונוסכ 636 רטעתס 65 (ה
 סיכמ ןילחדןודכ ינפוח לכ .(כלמ ןיפכו ינרטעב רטעתמ (ד חח ןילכ תסרפ
 סוטרתס ירס 6ד נעו סליעכ 6תתמ (סודק מס סיסו וזק 6ת = "סועק ןיקרעו
 ופגלמ ןורטס לכמ סכרכ ריטכ יוסי רכלמ ידס וגלמ סיסנ = ד 6מם ינכק) רכנמ
 סיערתנ סווומ םכרכ חכ6ד 0תעמ סוססכ ןימופו ןיפולק ןונווס סמכ 6כ0 רק רכלמז
 56רסי ןעדומתס6 ןידכ רטול ןוסקלוק ססכז *%גו יז רטסס סז ירמלו יורכמ וסלכ
 םידק סוימכ וסיופונכ ומוסרתס "ס.כמ ומיסרתס וסלכ 6סד שורק סכנמיככ ןונוסד
 6ומכ ונופתר יתככוסיטורב ומיפרתס = *סופמר וסוופוטעכ וסיוטוכלכ ומיסרת6
 "סוכר סנססמכ וסו:6סמבומושר ת6 סוד קל ועו:רכ וסוודיכ ומוסרת6 ןוסור סמד
 6כלנמ וככ ןומיפכ ןומיסר * נככ ןוסותככ ומוטרתס " ך5פכ סעורוכ רכל ומוטרתס
 סימ רוקמ וכוע ותוס כיתכדוסמ סבס יכר רמס ונ16 ןוסד רע ןוסקנות ס6כז סלע
 * טטידק 6מוסר ת6כ רקסמר ן6מ 6וס ד וכוע ותו * וגו תור סכ ססל כו:ם) סיופ
 ידכופ ןופע רד סורכטכ תורוכ ירקסד 6רח 6תוסרב וסל ליער וסכ רקסמ סמכו
 ןילוכו ןוקפכ ןנינכ יימד יעוכמר6כ ירק !רסידוסורכמכ תורוכ ורק6ו סרו סדוכע
 לפכ סימנןוועמ כותכו *  ךר6כ ךותמ סינווכו ' ןומכל ןמ סולוומ) מס תסד סמכ סכמ
 תכיג נככ יתט( קופכו דונכל סרסכ 6וסס 096 וסע סימס ונוכו )רמ6 -סווק סימ
 כלב ירקלד 6תכנ רת6 .סוססל ינקד דע (כמוקוסד סמכ רתסו רתס לכל וורנ
 ןומיפ לכו = *דרפוסטמו רקס תסרד סתכ ןוסתתו ןיסלע וכזת6 ןמתמו *סווח סוע
 6רטסמ ןוכולד ןינכ  -ןועיכנןיומדועוכנ 0נססע ןווקתספ 63 630 רטסד ןיר:ם
 תורסככ קכדתק 6רטס (וססכ סורק 6לםכ רקשמד ןסמו = "ןוטע ר(שד
 וכז סי סרטכל וכול (וסס) = *ןמתל ונווע )ו סומס ונוכו 03 רסל = "סורכסכ
 כיתכד 6וס 6דס ותסר (מנעכו ןיד 6מ)עב 6)חכד ועוככ .סוססמ .(ווקמת(פ
 062 וסט ינמת(ה כזו = = *וועומ וכוכו 0) רש6 סומק סנועכו סור ןנכ תייסו
 רקסמ / 6סודק קמכ רקטמד ןלמל יונ = *ףתתו ףלע) ן6כרכ ?7גכ) סע

 תסכ



 ןנחתאו
 סווע ןכירקו כרכת6 6)ד ךסכ 609 סירגד 050 דוע 0! = *ספ\ע 6למב
 ןועמס יכר סיעקולו - קקייד %6רסו תנוקב * לסרטו תלותכ לע ער סס סוכוס כ
 סוס סנע קופסו 6תימרק סותתכס לע ןונמיפוקסת ווטד ( סיקתלב %ס ) סורתסכ
 6ס 591 -סתס ל0רשו קלותכ לע ער סט סיכוסוכ כיתכד ףלוע) קיפסד סמכ סוב
 עכטכ סכרכתסד תוכרכ עבט (תרו סנותכ יסוו יכררמ6 6וופיבר רמ6ר 60 כ
 רח6 0תתכלו עכס תכ ירקת6 6דלעו * ןכרכ עכמ 6תרי 6רסו תלותבד ןינכ
 סיכקזסו רעמכ ר50 סעס לכ 0 סלכ תורו זעבר ףתכרכ סניד ןסכרכןסמ
 וטמד ןויכ * 6ד סורכ רקס 6לו ןכרכתס וכ סנותכ ולדוד 'וגו ת6 "ו ןתו סורע
 6תירוסד ולמד ףתוסנ 60 6כ6 וכר רמ0 וסויתוחת וכתו ןימנופומס דק לקסב
 רוט6 ץרסכ סודכושכ ופכו לודג רפוטכ עקתו לוס סויכ טיסו רולו חתפ + בותכ
 6 סוטס 636 סנסס סנוכ ןסע 6וסס סויכ סוסו * וגו כורלמ ץרסכ סיקדכַסו
 6כ סויכ לכ .סוסס סווכ ות "יונ עדוו טוס דס סווסוס) 6לכ סכקל עדות6ד
 656 רועוו6 כר סוס ו סיכ ןכ סמ *לודב רפוטכ עקתו '36רמו תמד0 לע גוב
 ס6נע .69בווד )כו וסוסו6סו רודת וריחל ןודכע ןיקפכ סוכר ס0נע רפוס סוס
 רפופירקס 6וססו סיכ ןורעתמ ןימלעד ורוס לכ רעתס +6 דכו * 6ןס (כרכרו
 סודכו(ס י6מ סודכסכס ו6 סול ועכמ סולוכ0ס 'רוס6 ץר6כ סודכו6ס וסכו *לודב
 וכו פרמס לתוסרכ ורשסד ןסמ ןפכמ רחס סתוסרכ ןוכוסד ןיגכ םממ םידכוסס
 ןוכיש סידכוס ןורקס סודכו6ךכ ןיבכ 6תוכמיסמכ סורמ 05 וכו 6רח0 ףתומרמ
 סליע) ןסכז 6נכב ןסכז רודת ןסכו 6מורק 0ער(כ ןוירס 96רמו כל "ןורטס לכב
 סולכוס ןורקסד - 56רטו תסככו קידכ ןימ6 ןומופ סע סודכו6ס וסכו 07 * 0תתו
 656 בותכ 6 תדכסכו6 סלוכס ץר60 טדכ6 סמ לע כיתכד 56רטי תסבכ *ןלכמ
 כותכ 05 רכסכ \6 דובס דכ6 קידס בותכד ןידכ ל0רטי תסככ 67 ץר6ס סדכְ
 תסככ 630 סודכופ ןי96 ןויתס רת6 ןסמ וסכו (תותילו .סוקקו6 60 דכס 6
 :םותוול ןונכ ןווכ תכוט ת6'וו בוטכ ביתכד סומק\פד סמכ ןקולכ-סתולג ןפ 56רשי
 מוט6 ץר6כ סידכוסס וסכו 6ד עו | * לסרטו תסכככ סרכקת0) יתויו סירת
 סוקדכסד 67 סלק 056ירוומ 0ק ומ סלמוריכו 6 רסכו3 וופתססו 6מותו0ו
 "סומקו6ד סמכ 6תכיכסכ 00 6תולג ןמ ןוקפו 65 56רמי לוכיבכ סורכמ ץר6מ
 .סתעמ ך6כו ךתסכ רומסוו כותכ 0כ0 יכר רמ0 ות "5 ווסתשס סיחדכ ןוכיסו

 סותוכל סעד ן6מ 6סד יריומ 660 ךסכו 636 = סכות ךת6כ רומסו < סנוע דעו
 ססוע 6ממד ןינמב סותוכל 0םודק 6מימר יוטד ףכ רכ 60 056 * יפתסמ 65
 6מימר יפו <יקז סותוכד (יערתל סורודמד סוס קופכ דכ > 6לכמ רוטכת6 וס
 דכ סו ריטכו סיפ ףווו6 5וס םכ רכ קיפכ דכ * סיחתפכ ( ןיצכ (פ) ןויענ (פודק
 = ןונכ פד לכו סולק 6כנמד ססקוולד רקס ורסד]6 סוקק ורכס סוס סותוכל לווע
 696 רטיתסד .טכ רכל סול וד ו6ל| סוערתכ סיטרתסד (םידק וטופכ 6ןססל
 קיפכ לכו !ויע דכ סול רוטכ ספק | -ס)וש דעו סתעמ ךסכו ךת6כ רועטו וו כותבד
 יכסמד 6סיכ ףקור 00 חל = :יתסד (קנצכו קנע י(סכ ל0רטו ןוכיס יסד

 ןל



 זסר ןנחתאו
 סותוכד סחתפל סיטר סנו סוכמ 6רסדו05 עדו לד טכרכ) סול יו = *וערת ןיכ
 ןופוכ ןימוימ םומהנ ןותסו סמ תלת סו תו ד סימע סכתםוד 6םודק סלנע קש
 סניעל סוכ ינרטקמו 0תמימוו כ סיטע וקכתטמ וסלכו סומנו סמו דק לכ ןינרטקמ
 סי 6רעכנ סיפפכ סמ סגרטקל 6ממוב (ונינבו 6עמוכ סוכ וקכתסמ וסנכו ףתתנ
 סו וננ סל ןירמפו ופתכד ונע וסיודי ןיווט 36ע דכ סול גרטל קיפכ דכ * סילק
 ךכ ןיגכ ותסד 6מנעכו לע וססכ סיוכנפל סו יונ סור שקד 6תוסרמ קפכד (וימנפכ
 שעועדוסל ןוסור 6מד סקוסרכ ןימומר וסמל סכככ ןומימר יוס ,תוממוספ וככ פעב
 לכוד ןוסקלוס ססכז"יק 67 0מנפבו סמנפ יססכ ןיריטכ ווסומ) ןוסוכ ןיסיז ןורטס ככ

 * גו [ר6ופרו סלוע) סוקודכ סנכ ךוועו כותכ וסיוע
 קמ וכ ל: ספכ ספ 3 סע סתעו םתפיכוו ר | * ךידל6 "וי תס תרחאו

 וסויכוקד געט 55רסוכ סכקד (תומוקר וזק 6ת "רג\ בכק מע
 וזק םתו = ןוסנד (כוכנע עבת סוס ףיוממע יכיבורדכתסו וסווכיבע 6ק'תססל ומרב

 30רשה וסויכגפ כורקו סיתכנכ עטעתסמ סכס ןוסער6כ ןרסש 3?כשד 9תעמב |
 סכק 5סודק ?ער6מ טרפו ולגתףו וסויכופ וערגד ןווכ "וסכ קכתסקו ןוסינק עקסו

 ספי סמ סתעו רמו םונכ וסוסד 650 דוע סו סוכ עסק סמ לו סותכבב סע
 סתרכמכ סכמ רמ6 כד 6מכ סכפ ימע קק) וכ *סיתונ6יכ ב00 ספ סת ותכו רי ס(כ
 םוכ<ס רסס יסכק ימק .תוודס םכתס0 סל ןוטערפ 36רשי וסינגת 67 וו 6נססלו
 סולכ סכק ןוכ סוקרד ןוס)ול סתומוקר ןיגכ ד לכו סתוסכ סוטס וטו קורדק סולש
 בכ ועכד תבסְסו .+ךודנס וו קח תכסלו סד נפו יו רמ6 סכתס יתכסס רמ0 תסדד
 חלפוד ספל ח)פמל טס רכיעכד סלע 5כסלופ לכד סתועופרכ סיכ 0רטקת ל םכ
 :תורוסד ננכ ילמ יכסרמ6 סכ6 'ל * ספק סתומיחר וכ 6כזלופ ך) תולד ומיסרב
 ך5 תו תנו * סירב סוקו6 5סו רנינכתס סכס סתורו6ד ןרימפ רטעד ןיגכ מיס
 לככ בותכל סמכ לוס סו תופי קדכ סול סוקרד ןסמכ סכק מק 6תוכוכקכ סמ
 6נלכ%) 056 לכב וסת ךר6פב ."ךספככ* סול יעכמ ךככלכיריימ 6 0 לככ ךככל
 סטרדל סיתס 63 סד ךד מ ככ סיב דחו ככר ךספכ )כב םיכ דחו כט ד ןיכל ןורת
 6רטסמו סתורומ סכוממ סוג לפכד ןוכ טל * סוס 6סרדנ ולס וליפפו רזט לסר מס
 ' 6רק9 (כרדסס 030 0 רמ6 + ךד6מ לכ ביתכ 7% וכ םוור וסוסד ןיכ 6
 םייק )ו 6)כב דסחדיכעו ןורטס כמ דסקב רטעת6 סכקנ םותרד סט תבס(ו
 סירסמד 6תומוסרכ ספ 05 607 קתד סנכ ססרכסמ ןלכמ * סמוממ לע\ סופוב
 ןוגכ סונול תוצר לע חגסס 65 סיכל לע + סונוממ לעו סוטפכ לעו סירכו סורד סובל
 סוכוממ לע סורסמר תומופר ןיגכ סותת6 לעו סורכ נעו סוספכ לע סורסמר 'תומוחב
 לסחד 6רטעב רטעת( ךכ ןובכ סלע לכלימוומ ןוקתו ןוקנ5,קסרפכ סולק סוסד
 : לוע 65/1603 סכז טורט 6תומופרכ רטקת6 ןסויו * טסרב כ דסמ כיתכד סמכ
 וכרכי ס%טכוכרבו ורקת ? סכוכרבו ךודוסקו לס סוכוגכ ןכרכתמ וסנכ ןימנער 5
 לע לופכ סנסל סילוק * קפכו 'ךו סדוסו'כנ כ 'ר סוכ גל לע יסוי כ שלק דעו "סכ
 7 ספ כ"ב לק *ןוכוימד וופכס3 סול קס רעת(דכ וכתו :סוסכויופכס
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 ןנחתאו |
 ןוסור מר 'טודק לע וסיומרב ורסמה ןוכוסמ 6רקי תיעפווטפכ קנס ףתטסל יפלו ל5 |

 סע (כועתו = = וסכעמעתממ סכקו ' פוכד לכומסרפסר ורוט רסולתכ ןומ סע ווד
 ןוכוסמ ו רמ6 * סוס ןףמד 6רקי 160 (כומ6 וכ לכו רמימ3 תומר ומ וכסי ד
 מכס 67 לעו ריסבתס וסכלוותספכ תומפד סממו 6עלע 6וססכ ןוסור6מ) ומיחרל
 65 ןוע בותכר וסכ דיסס6 6תורוס ככ6 ךקלוח סלכו סכ6וכר ס3רח6 | *ץיכווח
 (וורכח 506 60 סדוסווכר סי) רמס = 15 סכחמ) סזעו ךת)וו סיד36 סתר
 ומווס סנמד סור לכ6 רמת6 60 סול רמ6 = 'סו) יעכמ ספעת סטעו כותכר סר
 6קיתעמ סיתסד סוס '\ סעכ 'סומקופ) ונכוסכ רקכנו "+ סעכב תווס) ביתכד
 כס וס "קפכ 6קיתעמ סעכ ?וסס 0סד סיכ עמעתשמ וס ךירכ טדוקד (טילק
 * סולת סוכ יסד לכד 6זותס סקיתע 6וס ןפמ ספעו ךתנוז סוד)6 סת6ר %) ןיע
 ןקכדתמ ןוסירטמד %תומוקרר ןומו6ד ןוסקלוק ספכז ' סוסוכס וסדו סמ רתס
 .ןורודמ לט ןירודמ סקכ קחכו'ר רקס * 6קגע סוססכ ןוסקלוק) 6רועס תי ןי569 וסכ
 ןוסירסמד סתומופרד ןומוש 6)כד סלע סרודמו ?נע סוססכ סויקודנל וס) תוס
 ולסכ ס5קד ןובכ טמ = * כ ל קנפו ככ רשת ןוסורודמ יסד וסכ רטקת6
 וכו 6 סוכר םומ 'ותכד סןכ סלכ ויק סכספ ןיגכו ורקת6 סכס 6 )כ חל" רטעת(ף
 6סד סכתטל וכס 6סודק קט סר 6קווק סתוקופרכ )כו סכס5ס ת0 תוככל
 "בפתמ סו סינע ורט תומיסרכ 6סד ןומלעל 1 ןמ סליעפד 6:וק םרפתמ 6 ?סומקופ
 ןטרפת( (9'תובוכזלכ (7סכופכתטס) סכמ םרפתמ נד סושקוס 50 'ס "ןומלעל סיממ
 ןקכדתס 'תוכיכפכ ןומ:עכ 6כוו ןדעמ 5:ו רסכו תכר סמכ זותס 6סו'סו 07 ןמ ד
 גב ס סע ו \סע ס 'סכ ' 'תוכוכקב וסויחר סר סלככ ןתפ ריר 6וס 07 \6דכ (ד
 נטקת 6 60 (כ3מ5 סוחר ןסמ דעו ףתוכוכסכ רטקתס סדכ ?דו ור סכסס (נכ

 : *ךודפס רו ת6 תכססו ךכ ןונכו" סבס6 (וססכ |
 ובע לכ ךומכ ומ וג סכרת יתומ-פ לכ םתפ תנו כ סלסררכרס | "9

 :טדוקד סקורכ סורמס דוד סרק י6ס -ופווגמ ןויב6וינענוכממ סוחמ
 סכקד סכמזכ רק ולס 656 6תרימ ורקסר ומרב 6מק ןלמ וכו סכרמסת !תומ:ע לכ
 סעכ וסוירתמ למוח לכ 6כרק!וסומרב 6כתתס) סכק ןימז\ סויקמ ווקס וז
 ךומכימ "יגירמס ((תרוטי6מ 6תרופרמומב ןומו 6 ןיבימז ןידכ * [ינפו ךיתומ:עותכד
 שדק 6קס ןרכדק 03 וכו 6סד סמו לע לרסו ורמ6ד סמ סוינעמ 6תריסועדקמ
 ותכר טורק ף/סלומדקמ ןומופ (ףכסו * וג סו30ב ךומכ ומ בותכד ןולמ תלת רתכ 6
 "כב סכ פוס ףוקת ער כיד ןיגכ ער ר:ומ כוט רנו ד וכמו קוחמ ונע לו: ךומכ ומ רו
 7 ?רפכ ב3 סכל יתתכו ביתכר 6רטב סוס בוט רני\ ןכסס כ5 ת6יתורוססוכותכל סמכ
 ןומףעד דע (נורפכ סוס םכרככ סגוודז 05 תשסד תעסכ סוול וס סמל ערס רנו זת
 ות6דכ ערס רכורמ6 ייפ ר = *סרומכ 6כ רדסת0 סמקתיד רתכ ' 6רומב סול
 סודוכ יקמל |0מ תי6 לנד מחו ססתפל בורקל סב רכ) ילד סכ רכל סיכ סגור
 סיחר5 סינ לולו סודוכ ומעל ן6ק פוס 03ד ומס *םרו0 סי דוכעת(ו 6תוכל 56ע
 2 | תוכְד סיר 6מ דיכעת(ו סופע גכעת ל סודיכ יח"ד תו6 לו סחתפנ סומ כירקד |ןוכ
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 < * םנפופןס ודל ?תמרפמ 6כפופו6 ן9מ" סותומרכ סוסה תיכ לכד כתסול דע
 656 ומת ףככעתספ ועכ נו 6קתפל כורקד ך)ס + רופעס סו0) ךלס סכוו כיתכ סמ
 .רעת 6 טנרכד וכג כרת 6תוכ) כרקמד סוכ ערס רכי וס ךכ * "סיקר ךס5
 סרו תוסעל ביתכ סע סודיב יחמד ,תינד ועמ  *!סרע קרוס ווס ףכוקכ ריעז סינע
 לח סמו 6 וכוקכ סיגע רעת6 | + תוככ וסכסכס רוס סול דוכעת וולס כס
 ןווכ חרו6 וסו6ד ןיגכ ןומוו כוס 6דק סמוו 6תיכ סול [סרסד חרו6 י6סכ ןועוו ןורת
 סלכ 6תוכדורסמ דיבעתס ויש סכס םיס) םעוו\תכ סמ סודוב וקמד ן6מ תינד מסד
 לעכ ם:6 םכ רכד סינכק) דוכעת6 ערס רכו סוס ךכ ' ימעכ ₪6 * ץר60 וכוס טיפס
 סספופל סכ רכועב דעו 6תוער סוכ דיכע סוסו סוכחלופכ םכ רכ רטקת0 סט תוכס
 למ רכ ערס רכונ סנרטקמ סו תונד סוכ סרוכת סיד ןונכ סינע (תורופל ןונמ
 כטטת כוטס רנו *ךרנוורת לע ךככל לע 'וגו 0360 +רכדס ויסו כיתכ דעו תירופד
 כוטס רנו 20 י'תורוסד 5מ ועכ סמ בוטס רכו סדוסו10 * וסכ עככת 0 ערס רכי\ וסכ
 וס ןידכתורוסכ סכרתססל יעב סלובת 63 טכ רכד ימחד ןווכ ערס רנו וסב רטעת6
 .תפרפ יסדו 60 מס סר שת דכ ןונק'ורמ סיניסכו רסס כוח סילע 5310 יעל קינמ
 ןוכיס רטער סננכ = ס360 סורבדס ווסו סכס) סומקופל סמכ ןרומ6 'וכ וימר טקיד
 "סכ תרכדוי'(וסכנ קסכחו ןוכו6 ]6 "'תורושד ןודוקפ \לכקמ 6כס יס ןולוקפ+ כב
 ווסו *ךודו לע תו סתרפקו -ךמוקכו .ךככטכו + ךרדכ ךתכלכו 'ךתוכב ךתכסב
 דעו 'ןרומ 6 כוכק) \6ס * ךורעסכו -ךתוכ תוזוומ \ע סתכתכו ' ךוכיע ןוכ תופטוטל
 יכמזורת טפו לכב סוג סילטפד ןפמ סיקלופ ססכז :(תורוסכ ןוכיס כר )לכ ןול ןיימרפ
 רועש 'רד סימע סי6ק סוס קב * תו 6קדכ 6טודק 67 סימופכ םדקתס סל
 ךויח סוס יכ רמסו רזענס ר חתפ* תורוסב ינדתסמ ווסו סופו תובלפ רתב דס סו5
 9סרמיד 6ערנ וטע דכ וס ךורכ 6טדוק רובד ןיסכת לכ פיוס 6ת "'ונוךיעי ךרוסו
 36 0מלעכ סבזוותמ 6 סתככמד ןינכ מעט יסמ = *סוס (תירוסד סרוב
 סרות סכפ ןופמס יכר רמ6 יכסד ףתורוסכ 096 6נוע) סכטוותמ 6\ 6תורוסצ
 6כסותמ 0: 6תכיכט = *כתככש סרות ןונכ 656 סערופתס6 65 ספ 'עכמ
 6מנעכ סקיל 6כיסומע חכתמ6 6תורו6ד סכוז לכד סרוק ספ 650 6תתו 6ליעל
 סתססמדססלע | יסמד6סלע תכס) ךימי ךרוס) ךווח סוס וכ כותכל סוס לס
 דע = "יתרות ת6 סכזע לע וו רמסו) בותכו* ץר6ס סדכ0 סע לע בותכ * 103 וג
 6כסכסקד (זר סוס 6ד) סוס וכס וסדו ר6 סוטור רזע5 וכר ךיסמ וכתי ווסל
 סר6מ .בותכד 5סרטו תסככד סורב רק סוקוסו סכס 6כממס כרד 6רפסכ
 תסד סמכ ףסכ ןוס סכס טסכוו םיקכ סמ סכמ וטבמת ליו -ערגו סל סתכועו סתוסכ
 .*ופסנת ףסככ 69ו םנירכמכ סנס כיקכו'סיתחלס רס6 סכמ 0 תותורכ רפס סו
 סכמ סו ענו 6תתסד ( סרספ(ס ) ירסמ כסכר ןסמכ סיכמ 6תירו6 עכמד ןסמו
 69 סכמל6כ .סתוס כיתכד סוס 6דס חת)מר6 לו 6(תלמרסכ .תר(תס5 סל
 ' 116 ומק 6מו רוסכד רתכ סו רוסכד דע (תורוסכ וקסעת6 וכתו | *סס6
 וקר סוסו סיכגובורק ףוטע סוטירו 6קרכ יל סוסד רכג דחוקח וו ווסד דע

 סיתוופסכ
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 פועל כותו סורסמכ ךנמס יס וסדו רועלס יכר רט *ידמ ןונ כית6 סו סיתוופטב
 6תולנ ומווסד רתכ 0רח6 רתסכ סימוייקכ סיפק רכג סוססו 5תו3ילנו 000 ב
 וס 6שכט וס 6רכביסס רזעלס ר רמס וסויכמ טומתמה 6רכב 6וסֶסו ססרסכ 6
 .במסורוע36'ב חתפ ' 6וס 6תעס סל וותור\סכ קסעתכ רמס ןרסיתמ 0) נר 6
 יקסעתמל ןונוק ןי כו 3 קבי סומכח דוככ נק סורמ סיליסכו ו5קַבי סומכה דוכַּב
 קכפמנ ן) תוג רזעל כ רוזס *וסיוכג םכ רכ (וסס בורק סנז חתפ 0) דע" (תירוסכ
 ₪רקוכ 65 ע9ד 6כסק67 6תורו תרוזמ וכו 'תורופב לדתססד ן6מ לכד 6תירוסד למ
 6וסס סוס וקו מע :0סכ (כסק(יד תורו תרימכ יכו) סמידק סס)ע| סכלמד
 לוככ ורק6ד 6וסס ונחכו סימכה דוככ לס ןימלעל וסיוכמ קספ 607 ו דוכב ירקסד
 "קורוסכ לדתטסו סכ ק מק רפול קרסכ 316 םכ רכ דכןת וס 5 פק סורק יניסכ)
 וסנכו\סונע 6לוע) יסכתםה ןירוגינס ןיספורטפס סמכו סיזר גל סירי דוככ 6ֶסֶה 0
 6קרסכ 316 6%ן םתורוסכ לדתז6 05 םכרכיסו סמודק +כנפיעס וכז סו'ע ןופו6
 קולט לג סי) !וזסו רינסכ 66 6רוגוטק (וססנ סונע 6רומוטק דיכע וס סיר6מד
 תירוסב 65רעשסל ועב חלו בת 0: טס רכר ומחה ןווכ :וכיסמ סדס כותו 6מלד לוע
 ליבעו יעל קולסו ןולק סורמ סו.וסכו לסס כוק סינע 6910 נועל קיס וס ןידכ
 סוסת ססינע 6) ס6כ 6לו סנעת 0 סורנמ תחפשק ססורמ0ו חתפ 6נרטקמ
 סוסו ססונע 6)ו כותכוסלכל ףסד ןומע ר66 כמ כס סורכמ כמ י%מ-'וגו ספבקס
 סרטחל ךירטנס 63 סורנמד 6ערס 6סד (וורכק סוטקו6 60 606 +6 (כסו ססנס
 ריפסו וסוינע קנת רפס שכור ןוכוס :כ6 סרטמ ןודכול ןוכיסד 620ככ סוס 6 1
 רס6 (וס טיר:מ ץרפכ 03 סתמרפ ספט ב סת6רט0 ןרס וכ כיתכ סת * ורמסק
 סועטס רטט כס 336 (יערס סייקתטמ סכמו קיטס סנסכ 607  *'וגו סמק סתכו
 ןוקסע ויס :6רמו דכו * רודת (ווקטת6 סויעפ ןמ 6טול <ער6 6סד סוק סתשל
 כ ןמ כט עכמ ונו6כ סכמ ףתירוס עכמד ןסעו" תולו 6קדכ ףייחטת6 סיס <תירו(ב
 סתפ = * וכתי ןוסמפ רכג סוסס 6ע (סר6כ סוסד 670 ףתרעמ וב) ו(ע * לע
 סיפוכ 5 סרק \60-רנורכדו רס6כ סונפ % סיכפ סט לו רכדו רעסנ 6רכ ג סוס

 36 סיכפ סשק 5363 רכרו תוטל קב*6ר ספשכ 7 סמ 61 0 םיר סיפיס ופ'1 ס פוס
 וכר רע6 = וסמ" רעכ ןוכ ןכ עסוסו ותרשמנ רתכל סכזימס 56 כסו רתב''רופס סיכפ
 ודעת6 65 6תניכסו נווז ןנוד סנוז 6תטסד ןנוד ירקיב וערת6 סכס ופדו רזע6
 סיכפ 96 סיכפ סממ36"ו רכדורטפ) םקפ = * למ סמונ 6קתפ קתפר ןפמ 'ןכמ
 6ונעד וסיבב רסמ לכ \ע סכמוסמ סליככ סמו סרפת(6 ןוריקוו ןופלע ןינרד סמכב
 6לד םירלקפבסכ ינכתסמ ווס י6וככ רסמ יטסכ ונכ וכפכ ףוקכ סולכקל וס9כ 67
 ותווס וכס) כותכד ספכ 550 כ: 65 פועל ןיפכ6 ןפקו ווס 6: 67 לכ טעו ריסכ
 סשככ ססמו + 'ת6ב וסוובגווס 03 ןונמר 696 דוע ו סכר6 ונפו ימפ 'ע סדיכ
 656 דוע לו סוווו ככ סופקו ריסכ 6ירלקפכ6כ :כתסמ קוס (וסד יכס 6% 6נמוסמ
 יפכ6ב ךפכ6 ןולכתסוו ךשיר .ףיק! סירכסנ רמ(ד ןסזיכ לכ מור (יקז סוסד
 לכקסמו [6פקו יופכס ופיפד כ פור ףיקו סינפ ל סי:פ סמוי ךכ = ונע כד ןובב

 ויזכ ל
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 (ףֶעכ +ם) ןסככ ווטדכל ןופוככ ר6טכ יופכ(ויותעד ינתסס סל! סלנע 6רקוווב
 6מלע י6ספ יעדו וגס (לו וסיוככס ויז יכתטסורסוותעדמו וסוותומרמ וקפכ 9לכתססל
 סותוטרמ ןופמ סו לכתטמ סוס סמ סלע גרד לןססכ סממד וכס 6 סטמו"סולכ
 65005 סכחומס לס כטו דומ ס0נע סרי וווכ לכתסמ סוסד 6תעמכ 6סד סיתעד ןמ)
 56 כשו סוס 6ד) רותוו סתימדקכ סיכ טכמותמ ינתעדו ןפכורטכסר סמ לככ ןוסקע
 60כתס65 ףולולו 300 ךותמ קוכו סוסד ו6דו רעכ ןוכ ןכ עסוסו ותרסמ) סכקעס'
 וכבל עטוסו סוסד סכמז לכ חת * יו וכפ) תרסמ ל 6ןממ רעכסו לכ 6מדוק חורב
 יוהוקלכ סוסו סמממ מרפתסד רתכ -לופד לול ךותמ קומס) ףוכו6 סנס סטמ |
 סחולט דחמ יססו לכסמל לוכי סוס כד וחתטו) סכרס ווכפ לע עסוסו לופינכותכ סמ
 6סמז לכ רקו וככ5ו כסד וב6מ סכלמ סוכ ריקפסה םכ רכל + רח6 רתלמ ₪5
 רכ 6וסס קילפד ןויכ  *וסכ לכתס(נוסב דוק סיתוכד 6סמם 'סוכג ןוחבתסמל =

 6 6וסס רמ6"סוליד 6כודקפ דוקו סולכ 6טמס בבל סכלס כוכס 03 סקלעמ םכ
 קוכו סוס סטמד ווקויכ עמוס ךכ | יודוכ ונס ןו<6 )כ יר6מד יומויכ תודכסד וו

 ןיבכ כו = - ווכפלע עטוסו לופוו ביכטה רתב "לותר 6)ו 3000 ךותמ מי לכב
 ןכווכמ טרפתסד רתב יליפד 600 ו סתורוסד ולמכ לכתס6וכווונגכ םיכט כד

 ירמסו חתפות ' י6דוחלב 0כ:םל) לוכיס 0)
 רכ ועבר סיכמסךונפ וס תפדסעכ :ונסכתרכדוךפס5 | ףףננשו
 ורתכ סככס וסי6ד 6כרחכ סורכל (תורוסד ילמ 0דדח) כ |
 לכ סכ תרכדו ' ףתוטפטכ סוכל תכתסו 6לו 6תורוסכ 6דדחל ןועווד ןיבכ יורטס

 00 :סיל ועבמ רכדתו סכ תרכדו :וודוקלכ סול ספרו דחו דח לכ (תורוסד ןינמ =
 - 006משלו סכומינ יטסי 057 סיקרג נסכלו וסכ סומרג לגסכ0ל םכ רכ יעב
 ןופנוד סכוסת םרוסכו רשע קרסב .סותוככ סימרג 0גסנ5 -ךתוככ ךתכטכ |

 "ָךותו סותיכ וככב וופר ליטי סו ודופכו תסככ ןוסקע סומרב'בסכ ל סותוב ככ סיממ < |
 6כקתנו תורו(ד ילמכ סבסס05 -ךרדכ ךתכלכו * ףסוקת 9רסכ סיתוכבוודכוע לכו |

 בעוד סמכ וסו6ופמו תורוסד יוסרו6כ טימרב סרבדלו ךורטכ6ד סכ וסכ סימרב
 6תירו6ד ונמ ןוסכמ לועו סירסמל ססלנניעב ףתוננ) -סתולכנ * כר * ןורול3
 סולכקל ףונק קכתסו ()ר סומעב סמודקכ סור פקד ונופדכ סומרב 6רכד) ךככטכו |
 ןוכנוס סמככ 6סד סיתמסכ כות6ד סור6מנ ןסכטות כסימל ךמנקכ) : " סוכסמד
 0 0 דפס - לוכע סכקו סיל 0 ה /
 מס סוס דו ססכ דו לע סנמקו = 00 -סכדו לע תוק ו
 ךערז סוסו סכ 6לכ 'סכ לו ול 6תדגסד 6רפסכו םהרשק ו
 9 סדק י(כוומ 6סכ ןינופתר יתכ עבר%ןוסליד %ורכ ימקנפ 6מורד יכתי סוורכמו
 עמס | *סטכק לכל ךסוכויכ סוסו * 0)כד ס6נע סרתכ לכ) סתס רוכב !כ
 6/0 (עורדב וס)כ ןפונכ רתכ) -"דספוכק) סוסו * סכוכ לק תכססו ל0רשו
 69 ןופמו ןונפת 630 זע ןוסו < סרות 635 וע ןוסו וזע עורוכ בותכו וע ורקסל
 סוסו לועו = *ססכטופכ 63 63כ לינכ 6וס ס6)ע רתכד ןיגכ טל + ןכג) ןכטותמ <

 וכ, ה 6 ₪ ₪



 ןנחתאו
 6 6רלעו ןודבעל ורוח סוב תכתפסר רת6 סוסס (יינת סירנמ תסוניבךסיכי וכ
 6וועל עכרס ןכו ןומ)וטכ ספד 6וס יכסו ןיירס סמכקמ ןכלו -נסונקמ לכ ןכסתתמ
 6דכ סרק ןיבכ = סוורס לכנד רת6כ עברס 6סומד רתסב עבר6 סתתל עבר6
 ו6רו םיתכד ססלע ספודק 6מס וסו6ק ןינכוסכ 6רטעת0ל סנ רכ יעכו רסקתס
 ךלמ ירקפ 6ד סלע סמודק 6רטעב רטע תמד ןסמ לכו * בוי: סמ יכ ץר6ס ימעלכ
 )יעל ךלמ סכקד סעכ * סיטסרכ רוס ךנק רטס י סעוקרכ ךלמ סכקו ערב
 םכ רכ ווסוד ןונכ ךתוכ תוווומ לע סתכתכו 6ד לכ סעו תת ךלמ 6וסימכ וכס
 ןוס )ומ ס6כו 6תת) סוטר נועל סומר סיר מד ודוקפב סולט סכתסוו ללככ סנס
 גרד דחב 6לכד בעסד ףכפכש6 יסרקיירת רמסורועל5כ | חת | "3סרסוד
 סכ כותכ סרק דחו תוסככ לורמפסכ כותכ סרק דק "דפ סברדמ ןמו6365 ןוונק
 סמ ןודכ תוסככו רמס סכ בותכד סכמוכ 6 160500 ןוכ סמ 'סוד55 ו רמ6
 רמס סכ + סכורכ סות סנט ןידכ סודל6 יו רמס סב כותכד סכמוכ\ ימחרכ סותס
 סנט ןודכו תופכב וו ורק6ד דוסו פנכטו קודכמ (כרכת0ססכ יססד ןיגכ תוסכב וו
 סכ יס ןידכ סידכס וו רמ6 סכ * ית6 כ 6ד רתסמ 607 (וות6 לתומסכתסב
 < עקרב סוס (סורד 0כ0מ 6כפולו6) ססנע סרוכנד רתסמ סכולד 6רטסמ 6קכו
 סוס ס6תת סרוכג 16 רתס לככ סוס סרוכנ סיד)6 607 סידל6'ו כותכד ןוגכ
 סמ רמימל ןיוכקמ סוס סוסו ס6וככד מופמ ילמ ןעדומתס6 ד לעו רקס לכב
 "ל חתפ | ")מ סוילת רת 0 סמ תוכמוסמ וכב ןומ6 יעדיווס ןודכו סורתסמ
 6תעטכ ןיסנע יי וס וכ סרק ו6ס חע "גויי ךלנמ רמ6 וורמורו6רמסו 6
 סונוד תוסרטופכו ןופמורו ןוכיי\ לכ 5תוכורטמד סדוכ סותוכ רסט ףטודק ףכלעד
 סמלסנמ ותטמ סכס רסס סמעדיקפסומיד 6כרק וחיבמ ןומוס לכו 0סדוכ דוספ6
 ,,ןומו6ו 6כרק סכק חג ןולכו סומקו6 סו ובו טרםי ירוכבמ ס) כיכס סירוכב סיממ
 וממלכ סימס ןע כותכ " סמסלמידמולמ ןורק6ןומופו סכרקופיבמ ןרמ6קד ןורוכב
 36רטי וכודכת ד עמ סיססכ ןכתו * לגו סרםיס סע ומסנכ סתולסוומ סוכככס
 60 לכ טככ תורכ סקכ תמקומ ברח וס ןודכ ןוסרטככ ףסודק מומר בכ
 ווס סויככוכו סרסיסד סומע כרק ב05 0כרקיחיגמ ןומיס לכו ןוכויז לכו סונול
 וודוקלכ 6פמ סו) תוס ככוכו בכוכ לכ ןועמס ררמסו = * סליעכמ 6רוכ ןידמוס
 ומקוכ ורק ינכד 6מקומ סמקכנ ורתעת6 סכק ןוכ רקס | * ורק6 ןסמטכ וס)כו
 סכרכרל סונ ףוזו6ד ןיכיתר סמ תיפד למקוכ דס וסוממ ערפתסל ןועו 6
 םכר לכו רוחכ בכר תוסמ טס חיו ביפכר 56רםיב וסכ סבר 6קגסל ןינכ ופרנמד
 דק ןיכיד ורתכ וכדתס ךכ ןוגכו * תטסדע וסכ וק6על יככד 6מקומ דחו סירכמ
 סיכככס כותכר 6003 | *ספרנ ןוטיק לחכ ביתכד סוימכ | * 000כ רפנ סוימב
 6וטלת6ו 6מקוכ 6וסס) 6ת6 6)ד דח (יכככ כיס (ויכככ ןוכיסכו *  סתולסממ
 ודיבסת(ו סוניד 'תעיס לכלו סל ןוענכו סויכככ ר6ס ן6תס 0רסכ65 ורסמ לכד ןימגעל
 ך6למ 6וסס 6%י(סכ סכ0למל תיס תוסר יכו ו ךסלמ 1+6זורמ ורוס סלכ 6דחכ וסלכ
 ןכי6 - ןיכרק לכד (לנס ידו טרטו סכקמ וכפל ךלוסס סודנ6ס ךס)ע עסוו בותכד!
 0 כ ][ |

 ש-א. >> .



 ץר ןנחתאו

 סירוכנוטס ןוכו6כ סורזטבכ וו קרועל - סורכמת לרשיוקפב דכ "לו תרופ וכ (3 כ
 סותוטרכ סכנמד ןיכרק לכו ןימיד לכו סוס ך95מ 6דנ "טרמפ סע כרס וממדו0 דכ |

 * םווככק סועקו 60 גו קו6 9 וגס ך6 קס כותכד נס 6717ו ך65ש 0 07 לעו
 ס5ק ןומז 6דכו םודק סמפיכרתו סדכו ות ד כמזפ 6: קו) סולנע ינסמל פכוקז ד
 וטמד דע רנ16 *  ונוותטדותסו ותלדגתסו בית 0ד לעו זעע ןומעמ ערפל
 וכיט קזקממ ןכ6 ןוכורט יסדו כס סתכוכמ 6ס שר 050 ומ מחד ןויכ םרל סוכל
 סומקוס 0רקופס "לגו לנדגסויט לוע ןסרמל | ןותפ | * פתכוכס פס
 ןוטככתוו 6סודק סער6נ ןוכותי 0תורוסוכזכ סכ ומסכ סכומת ןורעתו 0רטו דכד
 ויס כ סוממוס וככתכ דסס רותו לו לרטול ולב סו דק מנו לג טד %תולג ןמ
 6לכו וכז סלכ סכקלס ףס 0 תע 3 לוד בסווס דוע ןס רע סמק ןוכותי 050 * סול
 גמומ וייקסתסד 6תורוכ ופדתס6 ןלטס וקטסוכל דק 6תומ6כ0 'ןרטכד ןודכוע
 טויסדוצ ןט 6ד -ןוכיתכסקסד ספוסכו סבט רכס סחווכד רתסל וער וכלו 0תירו6
 "םדקמ יב בורחת סוג 6וססכ וד סכוכמנ םוכמו סוס סוו ירק6דיסוי סוס 67 3ודב
 :ךןס רסס וכרתסו ךסמת6 6מוו 6וסס ןומוכ ןילכוע סדק ןמו = ףתולבכ לסרמו ונפכו

 ןןיטס וקפס - סמו וססל סי וכסמ ןוכו6ד ןיבכ סכקןקס 60ס תע 03 לורגסעוס דוע |
 סרטו - 6תולג ןמלסרפי ןוקפו 6תורוסד ?תוכוכ לסר ףתורוסד ונמכ רמתףד סקכ
 ןימוו רסס לכ וטככפור דע סורדעס לכ ופססו רט דע לכוכ ל ורמסינירמס סקול
 רכס יפ לע 'טלטל 6עוו 6וטסד 6יושק לכוד לוססל ןורדכבוו ןכ6ס ת6ולגו *ןי6נע
 6טלמ 09 ןכס (וססו רסכ וס סיונגתס דכו" סכווע תולגכ רסכ סיסס 6קכ תם
 פסידק 6ערפכ 59רטופ רדסספ וענו ףוסכ סכק ןיעונ -ן050 וכיקטס) 795 סנע
 וססכ "בומיס כורח (יסל לוטס (וימע ףוס ןוכוס ןמ) סתולב ןט ןונ 6טככ(לנ
 תורקסכ 0:ס סורכדה לכ ךילע ופכווכ סוסו דסס %תונב ונכס סרטי סימוס ,תורח6 .

 6 סיקוס תור סעו :(עולנכ 3 סרטו תסככ סוסו * לקווד סומיס תורפסכ *סומיס
 סמעו רסס דס 6רידת 36רסונ ןומקומ ספק ליכעו 6דבו * 6תונגכ ?סכוע וניכ
 6סרת 5 05 כת ןומז ספקנ * סוס ד רקס לכו * מוס תירחסכ ךוענ סזס סעש
 95 יר6טדמו = * סנו סוס דו * וגו יי תוכ רס טיסו ןוככ סופיס תורסלכ סוס) לס
 לעומפ 53 סטכוסוס ססדקמ כורמתסר סכמזכ סמכ סרק מוד סתורוטכ רכעממ
 ו607 6רועוטו 6תולג ףוס סוס לכו סנו" כרעומ ב וטסו וכ סויס סכפ וכ וכ וול דס
 6ור יסד כרכודו ןורכוג ןוכ רכב םכ רכד חמד לדוגכו סגפפו ןונמק תוס 3
 ומחכס לוקת וכ * ץרל ולע וכומו לכ וכ ערב לו וכקבס לומת וכ כותכד 6יירכפ ןיכל
 ספכו *ץר6ע סכק ןו ס5רפ6) ץר6 ינעוכימו 53 וכ יעדו סכווס לו *תונבכ
 ור עכתו דכ ןמדוול ;6מליוניסינ מק )ד ן6מ סוקלוק'סכזו סומ ימפד ןסמ סוקלוק
 | > סור כ ףתעס סוסס לע 6דחכ ןגוודזיד תעמכ ןכס לכ סיכסומ) רכסת0) 0כרכר
 קיפי דכ 6כמו (וססכו וסוכ לע גסמו בלט כיתכ סתועדקכ חת * 'ובו 6ריי 3 ימבסס
 +קכ תעס סוססכ (יככי 03 ימ רבד רד%רי סרוו ל מבסס סור( ןודכ ובוז תכ) לכל
 שגוורז03 ןנול5 כו תונגמ וכ כס סכק 6% סוס 60 כסו-רגו ךתוכס ת 0 ךודש וי כשו

 סירקקכ 2 7: 2 קל 0%



 ןנחתאו
 'ךונפ ת6 סורש וכטו ךטפ) ודוו סוקידכ ך6 בותכ ןולכ סורתסכ

 עריו סכמת6ד ןוכסמ ן6פ ורק לק וכתלכסד וכפע (תעכפד ורע 6 יטכ ןו5 | ןיתינתט
 ('ןקס ליעל ףפתמו " ףפתפו 05'עע (פיטר ור ןיקת5 סרוווס 5םירד סתעסב |

 דק .תוסמ סיוובכ ,תיפכ) קילסל סלע 6מוסתד (קמוע סיטכ סב ףתירלכוקר סרוטעב ןיפנ רטס
 ןימרקו (כ תוימ ד לטת סיתופת * ומנע סלע םעמו ףטד ץועישכ ספמ םחו ף55כ סלועט כד
 6ייַב <ריעט (עטיב לוס 5טלס דכ-ןככבכ לפטע סיפו קנווס +שכ6 ימיועכ ןימייע ורסו סרזע
 ןימוטמו 6סדוכ ןרימ5ד ופורגט עבר6 ןעועלוע 5לטכ דכ 6יפילכ 03ו5) 5עמוב ףכיעט .(פסכ לכ
 6ת) (ןטילס סכ לכ 6קפכמ +תוערכ קיס סיכורו לע 5ככס פכרס דק לכ סלומה ןיפלופ וס סע
 עברסו * פפלע ולטס עברסב טספפס סוכ בטכ סלכע לימכ +קיקד ףרפע דס סייוימילסכ ןיקתס
 נמת6 ףוקתו 5כלבר דס 6:5 = = סוכל3 דק ןופכ) דק ףתתל דס לפועל דס ולנלנתס ןיסליפ
 | בוולוס סוכ = * ןכ6ס לכ םיסמ ףומ ספו לכ 63כ7 סקוודס ןוסד ףרופס ףפוע לסכ סיכ .גוודוס)
 סיטלסו (עלע לכ לע סיכלמלו יולגכ לע סופקו 6רפעד וליכב 6וסק5 6ופעו 6כושט 5פוכ דק וקיפס
 = סכפפ כיפ6 6רוקפ 5רטסב מלי פוסס לע ריקפת6 גו ךודו סמעטכ וסליטפת דסס "לכ ע
 ןיפיפגד רטוקכ וסייכיכ סיפקו 6085 לכפ ןוכועו ןודכ "טופ 6לטכ ףתווק לנסס) סוכל סיסוב
 .* וסויביסב ן!סיפת ןופרפב ןוכל ןלק"כ5 ןורוטעה ( ספטכ 6 ) לרספטכ ןיטילק ימנע ןיב
 לקב ווסנקסו ורוזיטתפ +לסמוכבר ןוכ 5בפעב וימגס רכבל (םוכלל 6960 ףוססמ ןנסיסול ףיפקסס
 ןירעתמ ססודק 6ערסב תומוומת ןיפומ ופופ ןומוקינ 6תועדקב ןומכו ףמעע וסל ('קת (ץרב
 6ריעס ילסכ קיקק וליבג סיכ נעלמו םעע 5050 6וססד סתומדק 6רפע ?ןסס לכנטל סכס ןיעוכ
 כו ועמו 67 סכוונכ סרטכד 5569 רסותיו ןקתתו פלועלד 6תוסב וסיסד וליכב %וססעו ססעבב
 6וסס דכו "(פלעב ( וכו 6ס ) *תובוכס יבסס לפכ סוססל ןיבכ סיטסס לכ ת5 קקסקו יי תיכמ
 ןוכול (תומדקכ .סוכלמוסב 60% 631 לסיתוו ןקתתי ןידכ סיכנל לועיו ופי ףםודק (כויעע
 35 וניקי רפע קמדס יכטוע סיכר) לסס = * סלע פכלטד (מודכ (מרת65 ןופוקי ןלכו ל
 רפ5 סטלקס ץרפסו סיטקמס סיעטקרשלכ וכ בוקמ ןודכנ * כוש ן)פכדלו פיפכספ 35 ספוע יו

 ' פל יב * סכעפו סבעלו דופעי ןכ ו סלב יכפל סידמוע ססוע 9

 בקע היחו תשרפ
 | = אשהמ אער

 "גו רול 'ו ת6 קכרבו תעבסו *'וב) 05% סיטפסמס תל ןועטסת רקע
 90 וכסתלו יתסו לוכד סע לכ פ סככ סול 5כרב5 פל 0 היהו

 סועקוס 6סו יפלו ןובס לזוג ביפכל סכק יכגפ ןלוב ירק ךירב 65 ו פעלע |
 6קלללו 6םודק סועסל וופד לוקפע ןויס כשמ65 תס סבל כ לכ ךורכד ןלכרכה ןינכ ףוירכמ
 ךידטלי ת6 קכרבו תעבטו קפכסו רפכו * סלע לכל ןטקמ סות יתס) * 0ףלע לקס סוסה סלע

 ומכיל (') 0005: 8



 אער בקע היהו
 ןירוקמו .ןינכל ןוכול לכ ןפכרבקלו סלע סכוקע (וססע ןולע ןומולכ םכ רכ וכל ן[כלב ןומופ)

 6ןככ סוקוער סלוטל םכ רב ךורטנ6 דעו * 6ךקכ וסלכ \סכלכפפו ןימלע לכ \ע ףקרסל ןוילמתס]
 ןומו למ סיקפומ ליטמו ךרכתו קבל ךככמד ןלמו פדסכ לכ ןוככו \סכ6 ןוכרכתיל ןיבכ ן6כלכל

 (ןלומ סיסוכ 5ע 5כטו תוסס ןפפע ךלכתע סכד פסל ןויב *  תל 9פ\ע לכד ףתיטלקכ \לכרב

 67כ לוכו6 * ךיכרכו ךיפש 636 יעס 6 רי:19 רסס סיקעס לככ ביתכל סכעיסוס 0) + סלעלק

 ןומוד תעסב לע לככ טספתס ןמתמ סושר לע ףוירסו 66 סכרכ 6יססד ןווכ * ךותסכע לכ כוכוו
 וסכ ותחמ) 695עב ןכטעד ןינרד סעכ וסכ יענפו ןוטודק ןיחיפת לקח וג ןכרטצתמ ןיפמס ןלכרב

 | \טת קודנד 600 ססיכמ רתכל רתס ןסמ ' סכקלימולפ רלסל סמורוד וסוס 6ל יןורכמו כמו
 יפסד ןויכ קילכ םלרכ קוכרכ דסס פקתמו ספיעצמ סוילטתסו 0פועלמ ןומכס 5קסכל ירעתמ ןיקלס |

 תיל סתתמ ןפכרכ ןומו ןיקלס לכ * תפל ןכסמתפו ןודנכ ןמפפו ספכ 605 קורס סוינטתל 6נכל
 ןוטיקכ ןוכו לככ ירמסו יוככעו ץיחתפ ןומול לכ םקפ 097 ועל 6ממע קולו " (ליעל 5סתפו לסתפ
 וכיפסה סכרכ וסו6 \סעו * קנו 6קדכ 5טויסב (בורול פוט 67 ימולפ רלטל 6כנטל (מןרול סי 7

 קס כרב ולסד ןויכו קופי שקדב ספויחכ ןקוס 67 ןטס סיע וכיכלל סכרכ לכל *ןמ6 סלע
 פתכרב וס י6ןכס לכו = -סכבפ לרסמל ןינב ריסכ 037 6וסס יב ל ןיסימו ןקלכ ליעל ןיבכד לכ
 67וסי לכל ןולטקד 6ןכ 60 ןט6 | * ןטסד 6ורב ןיטילק ןירטעב סל ןירטעמו ס ןכככע ןוסינפל

 ןומסכ וסב וערקס סכק) תוסו "קכדכ ןיסנע ןולטעב לקכרכ סול רטעע) > סיכ6מד ורב סטולק)

 ף'קתלו ריסכ 597 לכוכב רוסמסו קמ 5קכרב 5!ססד 6תקלד 0תכרבכ סועבופיתו ול ןוכרכמל

 סי5 .ןוכככמד ןומופ ןופל דככ6 ידככפוכ כיתכ 67 וכ )עו 6לש) ףקלסל 6פיקת (פקותב ס3
 ץמו(5 יוכל סור ןסוומופמ ףתכלכ ןועסמו ס5ק5 סו ןוכככע 637 ןומו6ןי36 ולקייווכו *סכקפ

 6לע יפסד ןופוסכו ןו6כס לככו ףתורוס ילוקפכ ןפככבל סול עדכמל ןוסורספד 9תטכס יעדול

 5יע5 (תתמ | ןוסיכסמל ?כוקת .ןומוסל = םתולכל .ןסכלב לכ  ףקתל ס)יעמ ןפכרכ קר

 רוטכ 657 כוסכ ונוטטל דע ?לועפ סתתמ ןיחלס פתולככ ןומו ו(3ד ןלככב = "6תתל (ליעמו
 וממל רע %ליע5 ורעתפ (קלסו סברב וססכ רוסכ [5ד לרוסמ ףוססד (פקיתב 5ליעל יבעפמ)
 ןול6 .וערע%ו ןומכמ5 ןפכככ ס63ע 6כןקט ?ןססמ יקפמ ןולכ "  ןוופ לכד סכוקע ס5)ש ףוושלכל

 ןוככו ןסכ ןכלכת6 ןופמכ דכו = * תקל (קרסל קולכ םירפ ן6תלו ןיירסו ןופ5 ול יקסכו ןילסכ
 * 67 פוכב *תתפ סליעמ 6רעתסל ןלכרב ופסל סןכו  *ןוסלד נכד לכו

 ךורב וסולו *  ןומכוכ 5כ 6רסס6לו פכטמ('ל) קרפל 6לכע סל)ע לכיקמל ור ךורב
 סיטסס טנק !סי6ו וקסל 6מלע וכקלל 6תוכיס ןקתמו :יןעוע ןיקספ 607 רולת

 יכס וש ולקפו  יס*תת 6ממע וסופו תפל 57 ףמוונכ סכק יסד ןיבכ וסו6 ס6\ע סנק וסוסל |
 יכקל ססעדק ךולכו = * 6יפנל ןפככבכ 5לועל 0תפמ 6רעת6לו ףתקל קרפל ותת לכק5 ךורכ

 * סוכ 3267 קוק לובש לקכ רקס 5ןק03 0507 005ע 6תטכמד סורכ וכס

 סיתס סכסב לקס ךכ ןינכו * סי סוקס ךומב 60 607 סוולנקלפ יכפסר רתכל התא

 סתס יכקל ךכ ןיגכו רכפ סויפגפסל סקוריט סת * וילג 557 ס5נע 5ריקע ךורב
 ןסכ פע סלועל ןסכ סת6 67 0ןכ) | *רתס לוסס ובל ןסכ ורק 6כועול *ןכ 67 וסיפ מו

 *וו3נת65 ם:תסל 607 סלע %נועו וסו6 67) *  סק5 סליש שוססכ
 י ןורטס לככ קיכמוסטל לוכ = * ףקוענפסק וכפר דורו



 כקע היהו
 לעו* דס ווסמל 67כ סל ולילכת(ו סיב ףכועיו ףביעיב לילכל (55מסר לרטמ 7 ונירלא-

 ןכרסתס .וסויערב) ןפככב .ולטכו ןפכרבת6 ןונלד ןויכד ןלכרב וכטקת5 (6כס
 ןכככפ%ד |ווכ *ןכרבפלד דע רעל %ןסס וכבל ררסתסל ןופכז 55 ןומו6ק פכיסומ 01קס5 לכ ןנילכ
 ןומילד רעו 6תת3 5קכלל ןוכרס5 ןריפי ןלכככ 53טכפ רפל פוסט יכבל ןיפ*עו וררסקס ?תיעדקב
 לתל פוסט יכבל ןיכק דכ) = > סקיל מפ וסרו 65 67 לור) וסויכבל ןוכסת ?5ו ןיפ'ע 55 ןכלנתל
 סוכנל ןוכרקתע ןומופ דכ לכ ילקפפ 65ךלמ = לוב = +ת6 וסט ירק ןודכ ןפת ילו
 65כ וכירטנסל ספ לככ ןקפתז ןורותע סוכגפ ןייכפיוסכרבכ לכ ךפע ירקס ותמול פכפטמ ןכלבתש
 ירק לכס) = * ןיטילק יוכטעב <קופסב סי ןול6 ןכטעמ לכ 6קתל ךלמ ךלמ וסו6 ןידכ לכולסמ
 וכק סיתס וסופו רכל סוילגתל 057 6טלע וסוד ןוגכנ וכזכ) וססדק לפס סניעק קיל ןפעו ךלמ
 לעו = 'רטת6ד סעכ סת6 מומו סלוענ) * סיתס סרסב 556 ירק 55 דעו .* סות כ יכס ספ
 ורק סיכ קכלפל) סכיפומ רטקפל דכ ספתת סעלעו ' פפוסבו ףםוככ רתל 6וסס כבל ץופכ ןסב
 6ת5 .סול :5מ5) סוכ לייעו * סולסכ ןכרפ5ד 6רוקמד ףורכ רב ךורכ ירקל 5לו ךורכ 5פיעפ תת
 69 יכב) ףיפכ %מלע וסופר ךורכב עריכ םכרכ ףפולנב דעו * סודסכ 5סכדת6ל ןקכ פוססד וכ
 ןולכרכ (קכ05 וסו6 סללע 6ורכ 65כו  \לככב כפשד ךורכ ןיבו <תולנק ךורכ ןוכ 6וומט וקול לדו
 י 6 וכל סתסד ןיבכ סתלב סו ןוחגו ווכרככ סיב עכוכ םס רב ולכל ךורכ ןומלע לכל
 ןסכו = *סתלכ %םורק ןבוסב) * ךורככ סעורכ ךכ ןינכו רודת שר וסיס) םלרכ ליטכ ןסכ דב
 וו 6כסופל ס3 למ6 סב טע *ףיקו 0 ות ןוסנל רתב ך)פ = פתולכב ןוסג סת ורק רק לככ
 6לועלמ \פכרכ לקר65 רעת6 סכקל ךירכ םכ רכר לתכרכ 57 ןינכו * ספקו 59 ותו ךיעלב יליעוס
 וב ןמוכל סת6יכ בותכ * וכפר ףפלעבו ןוד 6מלעב ל6רםי\ומו6 ןיסכו * רמתסד ספכ וס3כ ןימלעפ
 לכ6 * ףבופוכ לולכת6 65לעס7 ןיבכ | * רכ) קסכול סיפ ןורט6 ית6ל .לכעול ןכימק + ג סרב
 697 וסמל ולופסו ב6 ירקל 6לעלד נצפו "ןסכלז 363 5 וקטישו כיקכד ב5ירקסל ןלכמ 0ביעג

 * רבו וספ5ומ ןמוכ6 1 ספל רמ6 תסד סטכ ספ5 ירק6 6נועוב קברתסד 0קעסכ .רוסס
 לכפ (קימורטעלו סול ךר6מב 6רוקפ ןיקק 6סמוסע שער רפלו סמל ןעדופ כפ =  יכתדא

 יננעתע וסלכ ןעכ דע 501 = * וו מפל רסל ןקפסס סו סיב טייק ןיכולע ימומ" |
 ןשתו ספ לעבד 'תורוסד סבווו כתכבל ףתורופד 5טסכ 6דו :יממ)ב וטסל ןכל רסס = 6כלמד לרוקפע

 י סכלמד ןילכ"פ לכמ ןיקיתמר סרוק ומעט ומימ סעכ
 ןורמל) ןימ'עוןירית סבדמל ךתכוטמ סוק לכסכ ןכס6 רמ*) חקפ מטיסמ סוער םק

 ופופ ןורע לרקל ומישל סיכפס ססל) = * 5כלמד 9תדיעסל ןוכיככד ןוכיע לכו ןיפועו
 יל 6םו '9ו 5 | = ו ךכרכו ןומופד ןיפכ6 רטורע סו * סיכיקכ סס סומ) סול יו

 ימפו ןתעכר65 ןועיס 96 סורס וטפו ןוסכ לותסד ןוופ רסירת ןוכו6ך "75 75"76 + (סוימק
 י9סו = ססל תמסל סינפ עכל5וסיילע רעת5) ' ןתעבכ65 רסס פו *ןתעבר) לפוטסמ רופ
 ןומשמ ו מפל רסס ןסל םס סו וסו5 550 סות ירפס עככסו סירפע 9: ק) כעל קו 5 סו לכו נסיס
 ןמפס תיסעו רמו | זותפ  :ןימככק לכקל ןיל ןיקפה ןיתומכ כמ מע ןומו5 5כלמד סרוקפד
 ומבע ןוכוסל ס%ןס6ל 6כלמד תלועסליר6ע ינסכ ןוס ןכופסו ןוכט ןיבקכמיופ 6 ''נג\סוטס יל
 ם603 בסע לולנ בססל 5תליעמל ןינעויד לכמוכ ליטכ 6תדועס ימכפ (ברבר דס סכלמד ?ריתפ
 לכק5 > ןסכ6 תלת 3:ק5קוטק'נ וסירקתל ןיפ(ו * סכויסת תופת ס(קילתו * סיתופק מיי

 סילסכ ,

 יש ריר יויו השי רצ יויייוקי היי יידיש" 7



 בער כקע היהו |

 "253 ונס ועכ ספי * % סלוקס לכ %6 רלס ול תיל ךניטו ןלכע ; סי 5לשי) סו סי 5

 ןיכוסמס .ןופד ןיתוכקמל ןכככ סוטקולו = * ענוכ רתכלו תכרב סילטעו " ספו עב עבבוס ודכ

 יסלו * ןוכוסשס ופט ן55 סלכיפ לע סיעט ולכ ענובס קילו * ךרכטס סיעטיס דע סועטל ופסל

 * 6וכ סרו" עיכס לעכ5 .ךככוד ןיבכ ךלכע שכול סיטקול דועו ." סודיב תופכס "רקכ סיתועכ

 ןוכופד פורככ יססע עוככ5 ךירכ תכסכו * יענמלס וק וסוסד סתוע3מלל סדועע 67"עב)ב ןפיבס שנ

 ענכפפ ליכו ףתומקכערב ססומ<פ (לל לבו 07 (סוונכו פפועבמסד 1 \ 07 כיבסלעב "ל ל

 = .ןופט לכקמ ןוללו * קיוכב וכורפ ורקפס 6טולק 6טסק ןולוקכ ןוביפ"ו + סנוככ ילע דסו דס לכל סב

 * דמו עכ לולו סירתבל ףידר 6ק ?תויבע ךירטנ5 ל3ד רתלכ ןומ קירונ ןוסכ לולוטל ןלפו * עלול

 .* קכסו 6לו סולע סימל ן5מ סו6 םווכ נסו קרוק 695 ספל ולו "סיס סמ)) וס ללומ לסס

 יכושכ וקודכ קרסו ךככע .חרול1 סות ןומולמ וסיתכ םיתכ וסולד קילככ ץמוס תיזככ סירוליפנ

 קוכנל ותש ?פילק 6כונוכ 6 וכסל5 *  ךרכע סרו דנכו ןועלע וס קודכ פרל תוכרכו * סנס

 טק סלח "ומי ןטת סוסו לקח 6יססכ(5 (ויככס) 035 6כ)ין5 דס וו 6כמוסמ | סוער רעו

 ןיסס םעח ןכמ 655 סוס 5) ןיסס ןילסעע סוס .ולולכ סיטרבמ וסי6 6כוקפו ?תרכע ןכ .ןיקתו

 ףלכמ םכופו .ענוכ תיכס לעבד ןכבל סועקוס 60 רט - *סתשמ) לכ6מ מיט לכמ ףרותפ]ןיסתו

 "סכמ תוסר לומלל דע * סכת6 ועד ווסט סריל) יקלקו כע סוטיסו סקסו סימיפ ומס ריעכ 6

 * 6כרקכ סל ו6 לכרק 592 יקוכפת סל ןוקיעכ ןותס סיפ 96 :'ול סלל וכ סמו סל 6

 556 דס תיל * סולע 5כרק יוסמל וקועב 16) *ספסלמ קעס סשכל קעמ ומפמד ןככל סועקופ וכסל

 וקינמ ךול כעל - 65 ןודעו רוצו קמ6וכב סווככס 55 * וס)כל עבובו לכס וטו ברק סככל פט ל

 (טריקל ןזמכלכ *טרוקכ * תטקל ןורוגכ 6תססכ קמוכב .סברסל ףעוטעככ סברסכ ץוכרכל ןיבבב

 עוופיפ ברס ומו6וליפכותטע לע טק לוקס לכ ' סועקו סלב :9דו טד * סתפמברבוס ללקתי

 סמכ ןירטס וסל סוג 6עכעמל ךילכ סכרסד 6עמצבו "סדופ עןופופ כרסנ סכורגכ ₪ תוטעול בותכל

 ים5ר ' *ברחס ףונ 1 671 -סליעס קמור ל לעו " ןכ6ס )עו סופסס לע וסוכולטתסודכ סועסוסל

 ן גט "סור 50 5דופול ןוכוק קוס סע ש קכ פר ףסמור *'ל6 6כרקל 6קתלמ ' תויפ ירת טס יברמס

 ילונופ כיפץסכ סרווןמופד עלו לכו ונס קוכול תטק"ןסכס גד ןיסטס שכומ ורכב לכומ 9כלמ סע

 :סיככס יקיפס סמק לוק סקוו וסוופכקמ "ו וכילטלו עכשו עס = סטריסד ןיסכ6 ס "טק 57 טריק

 ס5תס לפנ 5יטקו .ס וספכ למ ודיכצתל ףתכוכטיסיפ) ספסיסילל 5טריקכ ןוסל יוס לכו למס מ

 לנכו" <תל סול (מ!פססו סוליל בוכפ סכסרסו רוכמ ןכל וסיפל \מסל סככס 60 ףכקורו ןעכ דעו

 ןיפויסכ ןובלכל ןירז ב ןיסינט ךו6 <םעלו 5057 ןןכל ררכלו ןעכ י סתפמכ רבוס ללסתו ל ןוכפ כועס

 ונכמ 6סו \%ע יוס ןעכ ןכבכו * סיעק 62993 סכלוכו 6ו (בסןית * 6טריקב * 6תסכ *9קמןרב

 ילעב "לול סמורת ןטורק ב6 סקלע סכלכלכ סיסו עס | [ךתתפ = * שינועס סקל וס!לל 5טסכ

 60157105 סכ קדקדל ךולכ עכוכס לכ מק ורסמ סע ועוסופל 6ימומסד ס וסוסד קמוכס תעורת6

 'ק יכב) ערפל וסכ סל ולו ןילופס ככ ףוס לכו "רסעומס | ןוכוטפ ןכתו [ומ ימקמל ןככר סוקו6

 וגו סנו יעככל רסכ ספט וקוו סבל'רית וטמוס סוסולק סרות קטורת וסו550ו * סמ סמ דכעמל

 בתו ץומ וסי%ל טס כולק סוס סטס ןוססכס סל 3כ*ס ןכוס ןמככ סועקול סימע סמסל ןכת) ץומכ ו

 שרפו סלרע 5רק5 ןומיל ספ בתו ץועב סיס דכ לגכו = סלול רוטע וקו67 + סוכט קילתסלו ס 5

 ףולנ עכנכס לכ 67 נמו * סס6ו םול ןופ ןמופל סט לכ סכבח3 ' תל5 וסל תולורטעמס ןמ רומפ

 [ש5 4 קל



 כקע היהו
 סורבל סלסעו = * 107 ורפ לב סיס לוסכד ןובכ * פו ופוטכל לקלע עבבומ ךולכו \ סכ קלולב
 ףכוט) ס6תולפ = "תכס) ולככ ית 6כןנתל ףביכת< סודו תליטכ ד ' ףפלועסב לבעל סל5 ךילכ
 סרוכמ סועקוסל סומכ 6גרסכ 6כוקפ"6כסמ5 ספענכ = * םלקס לע לוקע ספסו%ו ןותדועס תת
 לככ קכטכו * ספכל ךככמ דל בפס סועקו6ל סעכ סכסט ךירנ| = *סוללכ סרוממ) ןיפנכ ןטלס
 ךוכנל סותבססכןוכ | * יוטוכלכ ןוב 'ויקסמכנ ןולכסמב ןוכ טלקס לע לוק 6פסוכ65 ךירכ וולע
 'פכטדיסלכפ סוס ןוחתל \6וכ סימיבכ פופד לכמץץקרמ'ןקסכו סילכ סומככ סרופס סבסל סול לקתמ
 ילכ ורעסווס\ 0253 יכומדקלל טעןיתומפמירלמ יקפכ ןוס 07ןינכו " סלכ וסיס) 6קכלמ וסי6
 * סרק 6וכ וסל 656 דוע 6ל) סכבל 6ותפל סולו סליס 6לנית6ל ןוכולכו * סלכ+סכ סנכ
 וכו ץולופס ןיסוכלו = *ןינומע סטככו תכטב ןוגלסה ןירוסכ סעככ סתריכב (לכקלךוככד ףסוונכ
 סקפס תרלתס6ד ןומכג ססוקתו סול וססכו * קחו לק לכל טפו סנססכ סמו קל ומסע סעכב (כחתע
 עכסב 6רטעפ = * ןכיפס רסעמ פליככ + קבסב סתסכד טדקס תוכלמ  ססודק 9תימורטמ בוט רבי * ו לברמ וו סלל ופד * 6תלעכ6כ ןיעכוס ןוטוכלכ * לפססב- סוכככ ' ןונערב " סכוטסכ ספוכ
 סמככ קל קופכ 6כלעו ןויכסמו ןפווק סטכנ] * ןווופל תוככרע סמכב ' ןיקפמכ ןכוסס ןסמש

 פטת6דןובסו תוככרמ 553  *ספעב כ קפפכפכ 5שב טספפ סכוטסכ ערס רכי תר6סלו ןיירסע
 ומ )סל (םוכ ספסל לכסליפ 6וס וקונב ל רט ווטלו סימס תכלמל ןירטקממו ןיסכוטל וסוימע
 : ןירוכס ןלכסמו ןיטכנל ןיסוכל ןופטכ ווס ןילבע פס ווס ספ תויעוכריפימ וכרעו תוקכס ירעב
 סטע סו תמעל סו סב וכ סירס יסולל ספכ סדסכ פתתס6ל ידכ תותכס יליפכ 5רפסס ןודכעו
 כלב סכשו סכו6 0טידק לעו6 9קמיכסב רמע5 סרק יב ברפת5וללכסי וכ607 רתכ "סולפט
 סיפכסכ ןיככוולפסס ןידכעו ןינכסו ןולוסכ כסב ט ליל ןיבכמו סנמלסכ סתוס סע יקכלכ ריעס
 ספתיתס ןפכווד םוכ ס6ספס  "וכיכת ףןקס לכ סל וערבןומילד ןינכ - (קסולכ לקכיכסכ ספתתסלל
 * סוכותפ לע ןותוו סוימעל ןוגכ 5כןקפ לע ספכרלב ס?עיבס * ורוד ולע ףרותפ לע ינסעל
 ףולנו סכרבד םוכ סלכיסע = *ןוומס קכרכ סלעיסת | * סיכורק6סיעכ סולי עליטכ ססמיפת
 6רטסמ סכקל 6לוקפ וסופו ןרופסרסעמ ספולכ וסיפל ?םידק (ורכ ןו) 6כקקלו וסוופע לול
 סוטקו6 וכסד סודי תלטכ .דח :ןופככ (סלס ןכבכ סופקוס ךכ ןינכ) *סרוכגל
 סקעוטס 36 וסילל ס6מוטל תויכס ןוכיסל ןיננ סכלבל תונוספ תומסוומ סודו ןותומפעל ןככל

 לע 636 סיכס 00 סכרבד סכרכל תוימס ןומוס פורוסט ןומו6 לכו תוכ6סע ןוכו6 לכ ןופלכ וסילל
 לע ביוטס ןטטכביקכה 9וס670 כרב סולע סוכס דסק ש5כוסט םי6 וסיסל לכסכ = * סרסמ
 לכ סוטקוסו = = *רגו ל6כםווככ תפוכרכק סכ רט6ל ןוככ 5ל) ןכסס 55 כבל 7 ןונכנ נו סרט
 סלכו6 סכ ןיפס סכרכ לכ ןותיכקמוכסמ סוטקוסו = * ךרכקע ץיל ךרבע וכוס שו ךרכתע ךרכעס ןסכ
 'לי סילע ורוגל קרפ דע ןול ליטיל ךילנ סודו .תליטכ דועו וכל תוכנמ סככב סיעס 153 תוכנפו
 ו סמכק סוכל לססל 6כטסמ סכרכל כי יסי6) סילע ו לו 6ורס 6תעס סוסְקב ןיקרע

 ןיקרפ רוכ<וכסל תר פקטסע 6דוסיק ךי יסופק סכילכ סורסו סרוכנל לכטסע סטודקק די וסי6)
 "לו ןיכמו תלו = *תימכוספובב ןירפו ןיקוסןוכתו ועורר ןורפב ןיקרפ רמע סימס וכל (פובל

 ימל6כ ןיויעל ןוסוס 'לודו'דומ 'דָוד ו ו " ןפ (םורסו ךכרכו וכ "נו דו דו מ וול בע ןקו6
 תמיד לוכ סלוטכ י6סו = * סטס וו לכוס וו לכוס לי לכיס .ןסוילע סיככס רעל לכ75 ב
 פםכע יוסע' ךורכ וסלכ '7ל ל ל ןוכופל ןויק פלג תלתמו 'ורו רו ןוטול ןויפ יפמס 'גמ רטס לכו

9 



 גער בקע היהו
 5 6ס רנה ףל5 "פו * ₪95 שס קנדוו לו סוניק סכ * סו 60 לע וסל 6
 ףומפד ופכס ספוספ פסוב סקפסווממ רבעתלד דע \עבבלד ןיקרפכ סילול סככ סירס 65 9קיןכטמו
 3 לי ןטת סורסד די סלכדפ ןומוסו סכרכל תולוספ תוטסווע וודי ןוקובתמ יכ6מ סולקו 57 ןיבכו
 ןוסילוב 5םיב סמפס [רטס) סליכט ןיפ פועומ ןפמ רט ןומול [רפס ימעד = * (תירוסד סימ 07 לו לא
 מופ ו6ש) סכרכ וסו6 99 עדו 09 6כרבל יערו 097 סכקל ןולונק ןפכרבל לונכ = *ןוסולוכל לוגב
 סכרבל ןילמ סלע סילסיל לכסמל (מליכו 55 ןוסעע סכלו 6ויככס ןומלןומט ועטססכ דיש * פטסח
 *ע'גד תוגיסמ דד סמוובכ סוס תכסד קמ 655 ןופפ ןופמ טיול םכ רב תילילרוכו  סוכבל סטתפסו
 ליבעתלו סילוזכ קניסמכו רעכ דיבעתלו סוכצכ תביסטכו קומית דיכעתלו ןוקומו תנופעכ סכ רב
 *כפס יכסוו לכ לע סינטס ותכס ןוכמע .ךינע רטתל כנכו "קו דיבעתלו סיסקו כיפמבו .רוקב
 * 6לובלגב 6רלו 6רד לככו :סתווק סנלפס רודד סרדכ רטב וס סנטב ףלע למתלד סוס עכו
 תסוככת5ל לוע ךרו לע %תירול סוב בוסוותסל סרדב 555 תלנכ 09 * ןומווב סטכל ךפסקמד לונלנכ
 ןיתסבו פרסיסכ ריסכ סילילכ 0סטס סככתס דכל = "פרדו 607 לכב רוסכל 5טמסכ סוס קכס 6עפעע
 ךלוס כול פסק ועכ 5קד וסופ פסו "6כ7) 607 לכב סובר ןוסכ ריסמ מסד תל וכס * סיכככ סוכר
 סע סיוקל לכס לוס ךלוסס לודס סוטקופ דועו = שוכר סיטסמ תוספ רוד וס ןכבר סומקולו סב רודו
 6כעוסמ סוער רמפ == *סולגקסכ סרותפד .סוכבל סרטע סילטל ניסו ןלכמ * סיסיט וס סוסס
 א נוינת | * ןפמלו סמל 595 סזופו שוככ לכל ילג 657 סמ ךל ילג סכקד ךקלוסססכו לסודק לוב
 6עווכד = 'עובוו קבסב ןכוסיותסד +תורו6 יפנל ורב ןיווטכ ןומוסד .פכסכ תוככב וכס לע עבכמל
 לע ןוכוממ סיכסל סועקופל כב לע ל = = תבוסויתלבסכו בוט ומעו ור סיכד וכסמ ספפולת
 ית ילו "ןיקנוכ \סול סנכמ וקופס ומוסמ ססמל סכפס סיוומ5 מט סונכ כס סוטקולל סעכ תונוו
 67 סונמ יחולס ווס לכד ללרס' סע לככ :מויסל לכ ןימויסמ ןוסו בכ ןיליסקע ןיס ןכונק סס)
 טפו סוכום6ככ סומבס תוסופ יכס 5למכב סכק וכמ סמלעמ ורבעתלד לתכלו = * סימס ססל וכויבתס
 ןידוי ןורתל ןיוימכ ככסב .תורככ ןורתו * ובו וסופכ לע ויס רסס סירכדס תל קוסולס לע יתבעבו
 פכ תבסכ 57 ןינכו = * סבב תופמ תכטבו לוסד ןומוי תוטכ ס עבמ סדימי יסוס ומלסל ודמודל6)
 מילס 55 סכסיב וליפלו *  פקכסל לטויכ טילס קיזמ ילו ןטס ןילו ,תובוו ןיקפכ ןימפכו ןיסורו ןוקמסכ
 636 = *סללכוכ ם5 67)  תכסססויכ סכיפוכסומ לכב 05 וכעבק 53 5ד ןינכו * פכסכ רוקוס לו
 כמ | האתולת | "ליעל מעש 607 ןוסק סעונככ ספכרלמ תילו * סטולקל ם65כ רקד 6

 "וקועס ם3ס ורטנג סע יקל 6סו ןסויממ לק רטפד ןותוספמד ןכבר סוטקופד סעכ תכסכ ןיתדשם
 6 וקססל ןלעמ סבו רסכו ננעל פןכו" רטענ ןוסב 605055 סקוננד ןפכרב .וד ומומס ןומופד קבסב
 למס וסספ וקו 057 ןונכו ' ערב עגכל סיל ךפסת6 ןמייקל וסר סול תוסו ןו5 סייקט שלד ןלמ) * ןבט
 סוטקופל סטכ 5תרכעב סרוקפ כסמל האעיבר יו לע בכעתת ל 'עריפ יכלו ילע וול סנש

 : וכוופפוכ אשמח | "יוסטל סכורכ וכס סכקד 6כותפד סורדב סרומע ןופככ ןקלס ןופעדש
 לע 57ססלל ךירכ ףתוכולד ?בו+6לע םוכ ופסל 6םילק סלכ ןול לילכד כשולכו) " סודטןומססב םוב
 "ג ןונקיכקמ ירסמ ס'קופ יכסד סרופ וכבד סרוקפ לע יוס א תיתש | > תיטלרכד 5דבוע
 ןופככ ןפלס סוטקופ 5סד ןיגכ ספד סורו = * וכו סרותירבד וילע וכטס 55ו דס ןסלס לע ולכלס
 סוומע רוסו לתורוסד מוד וסישד 63 לטסב ומסר וסילד סכומו ככ סבועוע קבוסווקס תורו
 ןיפוכוןפ ו ןיפיבפמד ןככר סוטקופ פטקסמ סרוקפד ןיבכד ןול 6רכסל ךולכו 5טמממוכל 6רוקפ



 בקע היחו
 ּ האעי בש י'קוכוס יעגתפב לרתפול \ מל סיעע 6כפול חת ךילנ כננ) "וס סו עולקכ 7

 סקדכו כנכו "ויתוכטו וועי 15 ןוכירלמ וכקפס לע ךירפעס לכ 57 ןיבכו * סיימע ןינכ רותפ %ע סלכל'3
 רקפכר 6ןכ ךלכמ סכוסכ ועו "טופ סול סכק יכס ףו% סו5 וסע וסיסו תטכ כוסס יכעו * תומע לכת
 לפס | * סכ ספכל69 ךיפכל דפ67 7 קולו * עושוסוול) ותופכ סב רטתסד 'ד כס (רטסמ סייכע
 6רקי ןינכ (רוקפד ןופנכ לומ-6לילכ 7 יסופד לוקפ לע ס5ככפ ךילכ לבכנ ותכלעמ לע סועו ךירלסל
 3 טכסיל ספו סדע סב שקבל ןככמ סומקו6 סכינכ) סוומע ןובכ 6לוקפ 1ע סכר ךורכ 5ל 67
 :" תוסכות ןכסומכ ןןכוסד תוקומ יכיפ ןכסוקכ ק)ע וטקלויפמלק ועקו6ד ןונכ תו9דל סדטב סכש6
 +ןוע לכד ןובכ 055 * 6תוימעכ ספי סדפ ל סכפ6 פלק ןומו6 ןוכע6 ךוס) * ןככע סטק-פיכ ןולסמ)
 סכקל ספייק ובו 56רטילכס *סנעמ) סספו ודל לבווכנטב לקו ף:קתוו בערי יכ סיס) 6כסיל]
 6כסי) ונעו == עיסוק ומעסע כ6ו דס "ןוקמפפו 7 סדכ לבכו * סוכ ןוטומכמ 03) סלמופסב
 :םומיבכ סול ןוקסדל 16 ורקתל ינע ןיטתכמבו ןועכעב סוסו (רפוע טכ רב3 סו3 יס ונופלד יומעד
 יק\תס5ק ימע תוס דועו = לקלל רקסע ךלוס וסו%) סיכמ םור וקוד ןלמ ןכס לכ סמו: לכ יל ןילעבו
 ילב,(קמוכס וסוסל "ל יסו6 יכק (!6 | * רכלו תעדכ 65 כו\6 סוכ רזזתסד בוול ןונכ סיתעל סוממ
 \ *:פמוו7 ספטכ ןוכוק סו3 ילילסו *  תעדירקפל 6תיענמסל סדןמע וסילל 'סל סכמ קנקסס
 < *ססס סו סע עפ * נו סלוע) ועססו בותכד פוס 67 ןודוקפ בירת לילכ סות וקול 96 רוענ
 66 ןסוש 163 וכע בספק תונמס ןעו סנותש ןפ 650 ומע ןיס סועקוס 57 ןינבו ' ער ס) סע וככז
 נע וכ ומיסתד סיסכפל סי = חאניטת = "3! לכ וסופ יכס ףו6 וכ76 ןמ ל תו * וומע
 ןועסווע וודי לע פירס .תוטס סם וכ קרסכ '696 סבו סלק 65 סימועס תל 9עסעס תוטולס
 %טט וכ ןיתזטל סוכ סמו = *5מטורקס סרסט 59כ סומע יכרבטל םוכ לע) = * סכרב ןסכ לבעל
 *- סבו סימוכמל סוע סד ןונכו ודו ןכט לכ רכלו וגלמ ססרסכ סול ילסטפ וסל דע סכר
 ןטס סו סולק יוכי סוכוכמ6 סוע ומס סיפולק סתווס) * סיכוטלכ סי 195 סתטלקקסו סלפל 9ור)
 6וס ךילכ (טדוקל ןיככ ןוכלל 6עדועתס05 'וגו סתסדקתסו 67 ןינכ) *ולכב ו קקס 3:05 .כרע
 וכעסמקס יטכמדפכ האעי'שת | סכודפל 3 סק6 סוככ כותכק 6וס לס
 "ומי ספוטס < ססדס ' ףוטע * רוטע = = * ומול ןי3לו סכרבד םוכב ןרטסמ סולכד סרטע ןותוסתעל
 סנפמכ ופנסמו * וב -ןימועןפומו "פט עקרקס ןמ וקפסמנ " ןוטיב ומפוכו * ודו וקסב ופכסמו 55

 תיכפס ןמ ופ 'טוס שו *6למו ושי ספיטס) * סמלס * ןסס סעבר6 605 וכל ןילויסכעו - ופוכ
 6וסו סור56 סוס סמכסק ךרללע | םןב = *ותתימ סיס וו יקריכטס סלט סוכס יס סילמוס ₪
 6כס ןגפ ?ןסנ וינ לכב רסס 6/0 .ןכ 65 6כ רסקו סונפ טוסט םכ וטכ "1 652 כ סלט ססו סי 3
 * תכ(פת קרטעי סרונעס דוסכ רוטע ססו + לנככ סירכל * ךולכ) 60 לוי וס סוכ" 'עונכ סלוע ןכ
 לכס = * ףוטעו וכ יכעל סנפת * ףוטע * תירכס תרטע (יסו סידיעלקב וכטעמ 5 ולס רוטעדוס וצו
 סרקמס = + וטדקו ורסטו וכ ספוטס) ססדס ייכעס ןפפת סלעפס דע סיפטעתמ תולפתסו קוכרכס
 סכטע לחמו * סולל 6רקכס סכיכ דכמ * וכלט סכרבד םוכ * סלוכבל לפטסמ ססולקקו * לססס ןיעע
 חכמ = * 5 + ו ךסכע רמפ יטועת סל וטופס תורכו רמפסס סופט 6רקסס וםו לנמ וק * רתכס רנט
 ב קכקס ןמוקלםוו + סרוכב) סימט 'ס* סקל סכוולע .ס יכ *ןומוכ ןמתומו ס 'ס וידו יקסב ולכקמ פת
 ןוע תכב רוספ "ו ולכודרסו לופכ ססש = * וכ זמיע ןפומו * לוויסוק 'ט קולמוכ "לוי דןסכ * חפט
 ופסל לתעב וכבסעו " מכס יפעפע וכיסילו ןיעס יכולכ וכטב סרוסמ וסדס ' ןיעס יעבכ סטלסב דודי

 ותיב ,



 דער .םבקע היהו
 סוטקו6 סכוומ תכלככ | איש | + וקפס תכקמכ טסט סעש סב רע%סמ סכוב לוסי קוב =

 תופו " לכ 9כש פככ סבל ןומוסל ' ךיקפומכ בסל וסילד ןיבכ סלמד פולו  םוכ ךירב קס סכ ןכבר
 ' כע * לוקו סלכלסמ

 כע גפ \ל סיטודק קפרפכ ספדס :וכפל ךכועסתכב דע וכו ןפתל0 תפ(יח יב

 ב דופע .בפכ .ףד ןכחתסו תפרפב פפרכ * <תסכס ןי36 דע = רכ\ קטח ךותוכסכ = קר

 תומדו ןכוכת י'וגו לודגס ?ס סוסד(יס וכד6נ סיד,6סו0)7 לנס סכיל36 < = %
 ירפוו יפכס סיכורכ ןוכרכר ופכס ןומיס ובורכ ןומוסכ ןומו6 6 דס וכפ

 ןירויכ וסכ ןורויבתמו ןיכרכר יפס6 ןומי6ד ןיבכ וסכ ןנינכ ףסקוול 5כ סד0 יכפ (וכרכ
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 'ע יכ טפוס סיללס יכ ליעו סיכטוס) סיטפוס כט 67 5לוקפב :
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 %ץ סילכלו ץע וסוטל ?פוג וסוס סלכו שרו ןוסכ (קלל65 סוגע ל0עמל ספרסב ןודל
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 ([יפ- |



 אצתיכ
1 

 , = טד וכ סולל5 ולק5 קכודנל 6רטסמ סכוכ ןסיולע 5ולנס ןוד פוב 505 67 לתמ ארדוקפ
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 % לוע ופ ףר סיטודקתפרפכ ספד ."!תסד מ\עכודפ *'וכו סלע סכק6ככ | ךכ
 אנטיחמ איער
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 % ו%ס) = 5(כסו תלותב לע ער סמ וכוס וכ טרעמס וכפל ומתו (םכ סע
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 ובו סופיספל יתפסו * ןקס 55 רח(פ ידוככו יס 6ןס וו מס ס5ק רטפ 60 * תוכלע רקס% טכלתו
 לועס 'תוכוסד 3:ת ןולכפל ןומופפ יונ ןמבכ 925 י רתמלכ סבל קסד ספ יסוד קוס ?תסוכס ספדקל
 שלק (ורנפל ןיכועסוןי'ק 696 6פיכוללורתסכ ערי לו ןככ בכ לפול סכס וקו6ד (תורוסד
 "כעק לע בכרמפ קומורטמנ כנער שכרה ול ערו בוטל סליס ס טס סטס וכול ףרעוס תירוסל ןכת
 (תימוכונמ ככרטל (תוכלפב ןיפולוע ןופל "ל עושי ךופוככלפ ךוסוס לע בכרת וכ רסס ןויסוס לע 5
 וכע ףיטטכ סיכ ביקב דגכ) פרעק לע ככרעפ סיפרפל לכע טוולס רקש יד קיל לכל ס5 רק לש

 ככוכו
- 



 וער אצת יכ
 ףנט ןונפ ירקת5 99ו 35ככ ןיפולתמ ר%סו תועבו סדמ ןיבורע ןפיסכ ןפפ וסיסימע *רוטק לעבכומע
 מדסת6 דכ) = + ךפמ וסי5 ןפל סולת6ע לכל סוס לכ סכק * ללרשי תסככ סוול סיסנסב כוכרר דע
 ןומופ 55 יוככ ןומו6 בשד ףכוונכ סיכפטיובכ טסו לכ ןוסב רעש שרטווכסו למל "+ סוס! סילתפ
 סילע סוכלע וכנפ וודס וסופל געפ 57 טוולסד ספוק סו" לסרטי 0ערלכ ןוכלסיד לע סיכלע יב
 לוטס 557 ס%מלק סדסו ןוכטטע לכע סכלמ ובצל 67 טוידסו ךימועב סלק טוילס קככב וסכ ש רמס
 סכו רמסופקב רכטסיו * מפ סובסכ לכלכ ורופסו ומס לסס'ורעמ סע לכועל סיל ופמ סול וכסיל רו
 תב סלסמ לככ ותוכלו סיב רטתפ סתימורטמ ןותומתמ וכ(ע ןכככ) = * סכברועמ לכטסו ירק
 .סעע דויכסד סעיפ ולו 'סיסכוסכ וכסו וסכ רעפלו סיכמולו סורופסל לע רקסל %מילס טבת
 6כסיפ ודבכ 556 וסובל 551ספכ5 ולנב סמו סובכמת6ל ףסווד 6כינכ 5 ןס 675 0יככ וסל
 נריעספ'קמוכס ו רקס ספק = ס5כתסד ססטיל רקס 67 ןיבכ\ 6כרככ 6רעקס סכס) ודנב סילנוכסמ
 6 עדו סוסד יכררעווכללמד סיעורדב וסוס קררסתלו סלעלכ סדיס ס5 כיסיו סורוטסלמ 5
 לכל סוג תי6 67 63ב ולופלד ןותומתמ יכלע סוטקוס 5ד ןיבכו תטכחב 07 לכ לכע ןוסלכצו שרפט
 םוטד 6כלוזט +פתלב 5דו ףקתלב 6פ%ת5 סדוס 6טסד ןובכ .סוקתל סע דסיתול סדוק 639905 ₪
 לכמ ולוסד ס5 ולו (עמוכמ 67 וכס "קומט 03 וורמס רססוומט ס5 תיל (תכוכסמ 6יס 06 535 עב
 סכק סרמד סמוונכ = *ןטת תולונס סעכ ןמכ סקמיכסר רתסבו ודגכ ןילכ סוונס לכ ןוסלמ< ןולטמ
 "ןפוגס סכק יוס וקלכב סימוטכתו סטוכל ומופסו סערפט סל ריוטכ סטע סוסד +תטיכס ןינכ 3 ריטכ
 טיסכת 5ככ סליד ןיטיטכת לכב יעב וכסו סימע סול לסע ספד:סל סערפ 26 67 ןינכו 5תסוכס ןיב
 ענכל ן6ע סכ ךכ סיד ןיטיטכפכ +6ו59ט 6וסס סכמ םרפתסד דע סיפ יממ סוכ ענכ סוסל טיטכת]
 סכנ בלקמל וסר סול בוסי 65. סכקד תמוז ברקס כוסו פדוקיד סכטסל סלוד עככ(ב וליפ6ו (פובכ
 טיב סוס :קיפלד סול נרמ *  ליקמ על ספ לכ 103 97 ןיבכו ןקס 65 רק ולוככו מס 6וס "ורב טס
 וקיפפד 357 ןוסקמטסכןויקלק ןכס לכ ףקבוכס לע םיכ סוס קיפסל ןלמ | "ותועל5כסול (ערפ לע
 6תמסב סקסיבס לע םוכ סוס קופ6ל \פע לכ6 ותו 1סוומרב פימו וסויפונכ וקנ (ערפלע שכ סוש
 = ךכ לכ ףםכוע סיפ תיפ ןיעיפסיומועל \למ לכ6 ןופתפ וומיעו 57-6ןכ עדוד ץ5ע5י6סנ "סלקל ןוסלל
 65 תימקמל רתסז רוסו6 יפלו סנעבל קרקומ ססומס 5תתלד וסוועק ןוומ ןופוכתמד ןככרל סע
 תערס על לבפ\6מ ןומופדל ןופפכ (כול סל ?לוומל ףסליזע וסוסק 5קתלו םכרכל סימיעכ 56 ללמש
 ונוז קבל 55 ןוללכ קודכפ סמופופל כמק6 סומובכו ול בוטו קודב וופל 6מפוסל לוטסק ' ערובוט
 1 רו קידכ רעסל פפו = סלסב ברקטל וסר סול סוס 5לד סערפד ףתיבכ סרטמ (כפינופו תקדב
 סוזוע ןסיסל קב על 6וססב טפו 05 רסל קילכ וס סוטע ערד ןווכד ער) בוטד לכלופמ וסופד פס

 וכילס ערד ןיבכו סיקוטכ וסת וסול כוטול בוטו רק כוט רבו לע ערס לכו רכגפסר 5 בוטו עס
 סוניק תופס סס ול עלו ל5מס רק6 96 ומ ערז עסכ *  6 לומכ כבד ףןססד וסול עסרכןומ לע
 עלובוטל ףפמססכ סיססכ בורענ סכ פוס 5 656 וסיס ןס5 ססמ6 לנכו סער עטר תתוחק 9
 6קור\5 ס) ל5כםיל ו כוסו סכ קו סופוקכ סיפוטמ ץוסוסל סלול ץיסול ןככפ6 .סולכת6ד 5קורול]
 סלע םיכ סוס קפלל [5מו סלול סיליפב רבע סיד ןפח) = = "ומיסט קשעל סכלק סירת פצכל
 סרעמס וכ ןסופל סו שעוו ס5ק "ורבק6 ספוד ןוחול 6סד 67 וטו וסל (קורו6 6יקס 607 (טויל-
 סע סעורי קמקפקלו = * ס3טסס ופרפו רטס סב 6כלטל 5תרב וסו6 תוססרכ תביתב .וסיסד תב
 לע ויס רס5 סירכלס קס .קוקולס ףע יקככו סיכוספלכ סימכ5 תנפול יסט ך5 לםפ סוכ רטתסו סיב

 תוקולס



 אצתיוכ

 כס ומוס ימים וכעס) סופ וכולבו (תבותמ ירסע לכו ופיל5 סק לוע = ילכמ רט טומוטפרט תימוס
 6כי3 .ךכבל ספט 59909 יעכ לכס סיקכוכס) סכקד 9תופכב 536 קופסמו ךלוד ןופט עטסטל 6ויוסס
 5 63723 סטלכ63 ספ בסי סלק ךליד ס)כ פס סנמוסע סועכ רטסו קתפ = * 69 סי רט * ךלוד
 לכ סווק סכו ספס לככו ססרכ(3ו3 סתיס תכ סט סוקרכ קסירקתפ סל ריטכ וסי5ד ןינכו ןכנפ
 ןטווסיו ןובכ ןטנס סכב) סוס וסינ רנו יתרטסמ לוטסו) לסס ןיליסכע וכורע וליפסו סלכ ירו
 ספ לועגו ןוכט ודע לכמ סול לידו לכב ססרב6 קס ךרכ "ויו רסס ססונכ סל ךורכ סכקו ססדס 6
 יפכ לכ סע דסק לטבעפ 'מורל םותפ סכינכ סיתוכ סוסו ססרכלד רסס תדעב ס9ודנכ סל קילפו לסק
 ט5ק רט5 = = סירנטכ ןוכוק סעככ ןימכסוממ ווק סקככ6ד ימככ סעע לפס לועג וסי6ל ץינכ) ספועס
 ל 037בל סופו ס3 תכיסיךליד'סלכ 577 ךווע סופ ליבק ןלמ) וכיט לוטבו לין סספוסמ 6יעכ ךפ
 וו ןומוסד וס \56 וטו ןיבו תלת ןוומכר וטסכד ןליכמ רסיפקכ ס) לודגד וסופו ןוכט תולמכ
 | טיפ סוס ךפיל ספכבו ןוטופ בע לע ססרכ6 רכנפ% סוס ןוסכד לסמ ןומפכ ןסמפ כע ןוסכ .פולכל
 סימ עקוכו וקרספת עולו ססמ ןומול ךילומ 57 ץבכו ןסיצו סעופ 923 םנכ סוסו ןסעט כשכ סלונמ
 ועכוט סבו = -* סתסבו 6ט תרכע 5 תוכובו וו ןכסופב ןוערק רסירקבווככ סלק סיכ תערק 6מול
 6ערו קוס5פב ומ6כפ 59רסיב סייקו סירכט ץר6מ ךפלכ יפיכ למס וקול ולוכ ץיממיספ 657 סירנע
 סנוע ספ ךכ יוטמל ןוסללק "תיכו6ד סיעעקוכוססרכ6ד לערו קטע ןומול ךיפומ קספד ססרב5ל
 טכ)ס 039מס7 6רטסמ ךליד סכלס יסו6ד 95רסי5 תכיסייכ< סל קכד ןינכוךכוד סלכ םומע ןעפ)
 ןט וס לכו -קסנוד  סקכב6ד 6משק 5רטסמ כיד סכלס 'ס (מועול סרטסמ 607 ימיסמ ספל
 ןיבכנ לו תכרב למ וכ ףומכלו סו םכ ףקומדקכ 630 םוכ ספיד תומס סלול 699 150 קכלו סי6
 ןומ פכיסויתסופמס סלב יס "ת'עבמלל דומעל 5רטסמ ןומופל ףדי 5ע 35כשו3 תכוסוול
 קבופ" 6ןק ליעמד לוונכ יוככ סע דסמ פיעב קסלו סו2 תביסייפס 5מ6 רעתס 50 ססככ5י07ו 7
 ןוטנכל סמכ ס3 וכותסו ןירדב סעכ סיל ולבעו עלו בוטד ףמלופל סמ רטכב יועלופו סו סכק סל כס
 ןיקורפ סטכב סל כעל תוקספ ןיט לע וסוימע ןוטקעו ןיקפומווסו תוקספ סעככ לבסד יוכל ןומוסל
 :טקסק 'קוורתב 5קריפב סכגל יתוכד בימוכ ךכ בל לטסקמ ינסמל טוופוקכסל ןיטוטק סטכב 05 טסקל
 037 ןיבכ ןומקכמ סעכ וסומינכ תפיבסתמל ןוכט ךטע ודיכעו ךל ומרב ןומולד ןינכ וס סיסט ספ
 ןינכו ו5רדס וכוס רוככ סוב 'עקפד ףםויד ערומ שטססמ רוס וכפו סוכ טתד (סויןכ סיס ליטקתי
 ןינכ סועכוו 9 עב 6500265 סוס סוס ןע לכעל סעכריל סיכופל וע ןוכ סועכוו וס ללהקתו 7
 ןיבכ 550םיו וככ 6פכס ותרוכסבו ומיעטפע לליפמ סוסו למת סומינכו סוס סועכומ טבכ ןכ סעברול

 ונוס יכ ךכ לעתלד ןיבכו ןסיימיב סמע 6דפות6ל ךכ תו סוס יסןמת 65%טם) (מועי ןפילכ מול
 שרפו ליכו לל לתולגב ויעי לכ סמלסל לכוו 65 סש%5 סיסת 13 ךב רות לרסו קליקב לע על ספ <

 סוס קופסד \5ע לכ 55כטיל וסיפ תכיסוכלד רתב סלע תקופלד ער סט סוס ךילו יומו לכ סממ סול
 < קמסוכו רט סכקו ךמעכ ךפס סלח וי סעפ סבל קרטסל םיכ סופו סלע קיפ וליפכ 95רסי לע סיב
 ודבע ןול תרוומ קמסד ופד) כרברע = * ךטע קססוכ לכ ךל נע תו ודבעד ללרש לע שיב סוס קופ6
 סכעוסע ליער = םק = * סטפ סיסת ופו3לרסי תלופכ לע ער סס לינוס וכ ד ןונכו ף5נע תו
 סטו סדט לכב סיתמיכטו קפקד ספופמ ךלכמ 60ת סו3 רט סי ךיככו יוכוע לעו יופככ סיל קיסכ
 וטו וסלכ וכעו ןוכ*למ לכבו ן6קביתט וכלע לכבו סיליל ןסמס לככו סייד ןריפס רטעכו סיפול
 כמ י) לוזעפוס קכלווע ןודורפב ךמופ סתפס סוק וסי35 = "וקכרבכ ודוק סוקכיכס) סכז) ןפ

 6רטס

 -% וו רק רוד ררווויווה יוייייייההה



 זער אצת יכ

 וס ופוד 6 ןכ ו67ו ןכס> ןכל ןטכס ןרסל ןכ רולס ןכ טקכפ 0תוטדקב רטתל ךלע 5סד 6רט
 * ללוו סבל 6

 ףסכ סיטעמ ספפעכ ןודל 57 אךוק * וגו ססכול 52 רסל סליתכ סרעמ םו6 סכנת ור
 67כיכטד (כטסמ 5רסו ךיפ6 = = * סמרו6 53 רסס סליתכ סרעכ םו6 כמו יכ לסט

 כזו 65 סמל סוסת ולו (סכ סיטעמ סרעכס וכל ןכו וסנטכו סע ככסו סספפו  'קב ולירקקש

 * ןמפתד 6כוטקב ספפתו סכקד פרשסט ללרסו ןולס שופ = 5תכוקמ ורפמ לכו ןבברו"ןועילכ סקלסמ
 * ומכיכטסכ סכובסל %תולכב סעע ככטו סמטכ ככ סדוסי קב = ססכול 65 רש5סןכט יפסכב קטפת]

 סכפסכ לדתססד \לע ילדול למוסמ סוער סוק ' 6דומוד ןוותל סכ סכ \סכ וטטס סרעכס יכ65 ןתמו
 סלותב ס75קוסעי סלועל סנטקוס 67 לכ סעו סגל וקופ ססיפתב +5ר) סכלס םווד) סעסל לש
 כוטד 9כ5ו5מ סרפפלד כוט רצמד לרטסע סכלס 601 סעסל כ סעסל 5ל0 ךיתעס סמסל 696 ולוס
 "ייקפ דיִתעד סרצמ סוס תלוכקתפ רעכ סס לעו * לוטפו רסכ סרסמו ספוט רתסורוסוס וסולד ער)
 ספוקכ סרעב סו6 ?נעי יכ 57  סיקוירטעו למס לוספו 5מט רוסוס ןומולל סמעע סיעסכ ןכעכיוסב
 םופ וו רע(מס ספק 655 םו6 ןילוןוכטטמל רטסמ רעב וסכסול) 39כסו רעמוכ .כותכד ללרשי ו
 מתפל רקכפ) סככדמס סיתכלוסו סוקפט וככל סכס טכסו פלוקכ סלוקב סכעכ סוס סכמויכ" סטסלמ
 סרעכס יכ65 [קכו וסיפילסו ןוסוכל ססככ6ד 6רטמ ממרד ןיערת סיסצמ סולמל ערק ןיטטס ןו5
 ןול םתפפס סודסל יערת ןיטטס סיככטל וכקפעכל ססלכ6ל 6127 לסמל 0נכ7מ ףסכו ףסכ סיסעמ

 סכקרופכ לכ6 >  ןקפמ רתבל וככל ןד 60ול סלק וככ6ןד ןמתל ימד5ןסי67 55לטטל סכידל סרטסמ

 ןשת סלודבס רי יסיפ ןמק סכובמ סרכ6ד 6נרל סלודבו ססרכל7 פרטסמ סילודנ סומקרכו 0תוירתב

 5רקו"סלועל ול ךיקמרלו זתסד סעכ סטסל סיסת ולד ןובכ וימו לכ ס3סכ לכוי 55 רפכלו ףסכ בוס
 5% סכק תופנכ יסיס 'קכוכסד בעסכ סכווע דיע ךל רטט 63 ומס תולבכ לי ךיסוע ךולעוב וכ סיס
 היכול ועיסכב ססומ% ןולטס ןירתמ כוס ססימל 617 וקסוכ6 ססיל 67 רב אדךוקפ 'סנט וז

 סכלבו ןיסודק 69ב סימע'נוולן5ל תליסדו סיב סוס תומופרד ססומ6 קוס" קול תטימכ 65 סוס)סכנפ
 6תטטכ לטמ ליטטסל ןל קול סרוכ ירפסב "טס סוסת ילו סיבב) שטנילס סיס סל תלעב 00 יסי6
 וסו67 תוס (קעסכו סמס) ןקכ תל שס רוכעי יכו סומסוסו6ר תוס סתטסכ) *  <תוכורטמ סולד תש
 6לובלגד ורב 69ו6:קטסכ ןוכטולו עסכ רכבל טחפמ לכע וסילד ומ וכס ףו% טכ רבד טוידק סזפס
 וכנל קפפטוסופד (פונכ 5565 5סרתב5 ףידר ערס רנינ טלר ףכל סוכט קכויס סנט 5) לסט
 ('טסכ ס5 רוטכד ולס רדסתל דס 6וסס סכו סוריעק ספ + 5קמסב) ודוסו לס קוס ערס רני

 ספ קל סע דסימו קקקב סכ קל סכ לקו ךוכרכ סמוי לכב סכק) סכ ךרכעו תכויקב סב בתו ףתמסב
 ןוכטטע קילסוכסל ידס ללקת5נ סיממע פול ןורטטע סודיד ךפנמ רדסתל לס וטוס סוק7 סמ סלב

 סיכבפ סול 5סכויתברוס ליל = *ןופו לכ סמלטל לכו 55 סס5) סוסת י)) סוב סייקתי דימנ כסוחב
 סוכוס לעב לש וססכ רעתלו קיכול6ל סיסת סולליו סס"ס סב סייקתיו קדכעד ןיכיסכ ללבעתסמ

 ךסטקל דס יפס יכס סטמל םסכמו שכל סטעמ ךפסת6ד ססמד סטעכ וסו6 לס יסק) ופגכ לכי לוס

 ות5ד ידס שעו ירסתל יפמ6 דס עדופתסס סכסמו "שמ רד יודרוע סופכ לסל ךללטפו סל לסט

 עו סוסד ישע ןועקוו סיעכמ ודימלת ןומופונ:םס יכסלטכ ןוסכע תו ןיתיכתומ ירלמ סוטקוס יססמ

 טוסד יי ןועליד ל6רסי ימיכנטכ5 ליפוםיליפירסמ ןיבו6 ערסב ןקויטקוולב ןוכולנ יוסע) דיפעב
 .ןוסכמ פולו - לטבעב ודחל סמו לופו בככ לכו ןוסלד ףיק רסיסו סעקל תיתולד ינסמל ליתעל ילזמ |
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 אצת 'כ

 ןומו6ד ןותומתמ יכסמ סןטקוסו ןכלס יעע ןמיס 6תתל ןוספל 6מזוויד סטסככ ןיכרו ןירפ סטסכב
 סכסמ וכ6מ סת סיזמיס ןומיפ| סטסכ לכ סע כוס רולס רטזמ סקיתומב לעו [רט ןוסיעכבו [קס
 סלוק תוסבכ וו ךסלטכ לסי יל םכ לכ לע ןותוכפמ ירלפ סומקוס 57 ןינכו סמ קרסס יכלפמ ןומופל
 (תוכלמד 6רטסמ ןוכוסכ ןוקרי ןוכי6ד סריק ורקמ ורע ןוכרסל תילו * 651056) וסופפ .וטקבו
 לו רטע 6דורפ ס5כ ןרופס רטעל יכו ס5 יכו) קל .תוכוד ןפעל * ןכיפס רסעפ 5לילכ יסופד לםודק
 סכינורפס לעב מס (דוכפ ןפפ ולד ןיגבו טכמ לדורפכ עסת ווס ס%דיסי'קוכלמב \יפלינוס יל עט
 63 סכ דסויתמד "דש * 6016 6 "לזו טרפט 5מט רסעמ 6לוע3 ילמד לטיפ יפו עסת 53ו רשע
 (תומורטטד ספפס ,תירב וס יסוסל 'לוו רכסמד ןפמ 3כ6 6 ל + 57 ןיבכו רסעמ ס3ועל קילט
 6רכ (55 סל וכו 65 תוכלט 6כלטד 5תלב תוריד \"פד סכסונכ ןקתל 55טס ועד לפכ רע +לילכ
 סכולש וו) סקל טומכ קסס ס5קל ןיככ שלפי ול:רחנ* 67 6כטסמ ללכסו ירוכביכב ירקת"ד לכלט
 סרעכ יסו6) ק6וככד סוכ5למל .תוכלפ וסופו ססוכבל כוכלמ ספכסל תו6 תונונפד 57 תוכנפו
 תלוכי רפיד ןיבוסביפס דט סלולכ סליל 6פלוכבד סנקויד יסוס) סיניל 6סעשמ %תיכורטעל
 כקלמ ידוככו ועס סוס 'ו ימס רומפ6 סלע סכקד תוליכסד .תוכלמ לב5 פער ןימול וכ 5005
 6כלעד סככ ןסולד [6על 5% סיכוט סועוו ןקוקבס 59סמד ןפעל בוסו 55 = סולימפב יקפקתו ןפ 5
 סיוווב ד:עמ) בווופמ וסיפד ןככ 05 סרפ לכקכ קמע לע לו סורלמד ןעיסרו ופיפלכ (תיכזל סייקו
 67 לכ סענ ' +קכוכט 67 ךמ6 ו יסכק 67 ךיכס 6 ' ךמ5 תו ךיב6 5 דככ רז סולעד ו
 \ ליקט ןומו5155 ולס לכ ןכבלו סומיר ספימוכטמ ללסע וללכ סיפ ביסספמ סכלעד סרעמ 5507 סמ
 תוטס ססד .תוורככ .תוכעמ סעכ 5 תו6 סלשמ לכב ופוכלעו סוב .בוקכד "מוכה ןורבע לכ %לו
 ודינעד רקב סכקל סול סוס לכע רסס 36 ל6מםק סכקומ 5תומוכטמל קוס סחפס ל5עמד (כקומ
 :ןודכע ססכ כב יס ןולטיפ ןופ) ןומ יפעלו 6מלעע ןופ סרכעלל דיתע סכק תוד)ס וסויפרב
 ןוסב עדו טננפס רורו לוכמס רול ווס לכ 550 וטטעתס יסמ6 ןוקלל 6תוערב 93 תולפס ןומ
 ילכעו וסווכבפ יתזמ ווס ןול ץילנסו ןומ ןירטקמ ווסל 5ליס 6יססכ) ןופ ןילנפ) ןול ץץרטקמ וס
 דותע סכק ד ןינכ תורו ודוכעו תודס ודוכעתל 60 ןמלב ןוכילכ ןוסב ןפלועו וסויתועכ
 ילכו ןיטפומו ןופוכ ןוסכע .וכלתסל) ןוסכ ןוקגפ ווסד ןוספד ןוטלוכ 5מבעע ןול וסעונ ןו9 ככ
 לוכעפ ס5מוטס סור תלו רקס לעלע ןמ ןוב ככעו סכקו ןוסכ 5מטננת6ה ןוקסס כר ברע פפלעב תיס
 ןומולו ןוסכ 5טלע יככ ןוערי פלד ןינכ וע קול ספרתב 6תולנל (כעוכ ןוכעוק ןיסנ * ןר6ס ןע
 ןופילכמ ככ ברעו !סיומיכ 55כםינ סיקמיכסו סכקל ןיסיעכמד ןול סבקס6 ןפפ ככ ברעב ןועדיל

 6יערפ וכורכו ןוסרוטסו ופסק וסלכ ועק >ןלוב6ס5 וימפ 56 וופכוטל סכפטו ביקכד יס סו'קמ ןוקב
 סרוטכ לופטד 0כטוכד ךרפפד 9:קוולב מסד ךמדק 55993 ליכו ן6ע ומימ וכיס ספ ןכעלו טכפוסע
 ןונכו סיפוק 696 למס רובל זסכסס %לי ןופתתנ ופגעו לוימרכד(ןויסו ןיכפפטד ןוומ פכ ימיסל
 . ךפונטב סקיתס ןפת ל ךטופמ ןולמ סקכוקמ ורלמ וסלכ עמשמל ךורב סומיד לכקוודב סירב קלל
 ארדוקפ מקל רטש ותסס תס קמסו "וגו 6כככ 52 55 ססלס סס6 םו5 םקו , כ

 ןימכי "כו ןוכולו תפל סכט ותוכל סיסי יסכ כוכב לס תש סיתתלב ורסעל תס 7
 ל6וס) רקכ רסע סימס לע רמיע ביקבד ןופרוביכ רכב סלכ ולו ס3כ סיס קכס 507 סימילט ןמיפ
 עו 6לועלד ףמוובכ סססוקתלו ספ סיקוכלו 03 ידסע) ןקס ךיכטנל ביכ לכ ספכה 6מוקת תילו
 ססתטונעל ודפ סנכנ ידקד ןפעו ןנס'בי סוקמס וככל + סוקעסמָבלע חו סיב כוקכ כקעו ד

 ןתטילש) =



 חע אצת יכ |
 סטו "תקל סכטס'תתלב ידסעל ןקסל ךירטכל ךכ ןוגכ טכפל וכ וסיפ כו רוס פי ןקעינועו
 65 וקס6 6 קמשו = = וקסל 5 חעסו וקבל ספוד 655 סוס סילוק 160 67 סודסל (סעימוס
 * קידכ וכ לק פלו סמוקתו *פונב רב קפכל ומ וסל 67 ףסוונכ * סלכל ודסו סעס) 655 ביתכ
 וקכ | * 05 ולחמל לוער סיב 607 5עלעל ולב לומעו 0לדיסכ = *וקונפ סוסי יקכ 67 לעו
 6סכתמלל = * 5כרק 60155 6לקל קיפי 037 וקכ * ןיתלנלוגו ןיכוככ55) ןופמל 'קכ = .סלכע
 ןוכול ןופכו ןוקב ילס ןוסוכפעל סשולס 6עע ןוסכו = * 6לצ3 סודס 6רעת5לו (תתו 03יע סודס

 יותסַך 5מלעכ ןומול ןילכוו ספלע ילסכ .
 ומטןכ לוכט רכס תת 67 סדוקפ סכמיסמ סוער םתפ | * גג ולכס תת ומויכ

 ופתתו ופ5ע \לתביתמ יכסמ = * טטטס וומע סבת 65) וככס ןתת 'ועויב דסס
 תלת 5עוי ליב *תולנק ןלכרב = "₪ %לכקל סיניד ולס ןיענע וסע ריכמ רכסוסיל ןורטטמ ועמס
 167 סקכמל 5תילכ 67 םמשכ ויבע לכת לו ,פורחמל *תולכ 67 .ןלכס ןתת ומויב 57 וגב וכמו
 ןכיכקיד 15מ 656 סונודמ סופ פיל (תומנכ לוס ילדו קילכד פוס סע יכ ומכרק לטב ומן ככש
 ליל קלפת תונוכ קפוטעב ףוטעו וכ ימעפ ספפת = * סופוד ספפת סתולנ 67 ןונכו לתופכב ספ
 6מויד ןומכרקל ןוכויס סודרפו סירועפ וסופל תוכלע קגפת ד ןספס תל 5סומ סוס ןו95) וסוף
 לנפו ימעפ = > תומעריפס תל ץבכעמ סומט יריס רעש וסוילעל ךלס תקפו סרכס טלפ ןונכ ןומולנ
 6דוטע מיל "נמדד 656 סד ןונכו ירקת6 רג סודתסע רכ +תיענטסל סדוטעד סתו% בוועת
 סלעיבל *תולנב וסופד סורכסץרסכ ותווס רב לקס .*ספמדק 5תולגכ רג מרב לכורק 5קיענמ5ל
 65 ו6 36רסול ערב ןיפייקמ ונס 67 5דוקפ לס סממוסע סוער ןיתיבקמ ירק ולוס + ןקוימיבכ

 \ע סכיכקק6 סכוומ סירפלע רכפ וטו לכ סמרבד' וסוירתסמ יכרתמר ןיש לע יטסכ 6רעת( ןינב
 ריפככ %רק רמסד וסוס ולס "ןקוומובכ ןוד 50לעב ןויתס) 6ע3ע סןססע ןיפליטרע ןולולד ןותטסכ
 ועוקטפ ללוס "סעקפמ סוסו סוב 'טתסד שול ןכ * ססמ וו 65 תמוכשל ףפפסכ 67 סכק ןט תדלומ
 כוומקלד ןועוי סולמקל רע ןוד מלעב סרתכ5 מו סכוכ ותלל 05 וסוסד סירתלמ דמו עב סולד
 קכקל לוקסד ןסמכ ףתבויקב כופל ןסמו 0סרק6ל סל רווסול דע סול ריטכנסילו 506 רקכ לוועל
 6תרוקמד ןוקומפמ ירלמ ורמס ועוסתולוקב ספ סויס פלד 5כקרפל 6זכ 571 סבל סיתכיכסו
 ליקמ סכוסת לעב עמד ךקלומ סלכו ךכנפ 6מלע ירלעד ןסולס ןכל ססמוסמ ליער סףתתו סלע
 ןורוסוו 55כשי ןיקכפו ךכונכנ ףקתו 6ליע סורתלל סיפמוכס) ס בק תרדס קכלו טרסול ןיומר ןותספ
 ןיפט סיפט6 ןוככעתט ןוכיס ךכינכו ךכמ רב ל90סוב קרפמל קיסעל (לומ תילו וסוורתס) ללרסו

 יכ6מ ןולרמ6 = * סופונ תפיכ) טבדע סיקותמו בר ופטנ כסוע סולטפמס רטתס וסויפעל 56 ןילקי |

 ינסמל ןוכפד .ןוקובקע ירפמ ומוקת ןותופכ תלת 5לכקב יתד רכע וסוסד ריכסיס ןינכ \(תכיקמ
 סכפ יעכד לכעב תויענמסכו סורסמ וס יוססס רדסמד לכעב ןופטלק ן6כרכ תלקב סכ רב
 סקבלכו ססרכל לכע ד ןונכ) ספ .לוולו סירלמט סכפ לסכל ןפפכ י(רתכב) = + סור?עמ
 6תול5 ןינכ .סיליל 6לכע סולל ןורטטמל .סלסו 6וס ךיכב 6טלוק דכ +לסל 5לקד וסופ
 לוומ5 סועכ 65 סתילכ ו5ו6 רמופכ | *ורס5 תכל) ססלס סכ5ת 55 ולוס .סיכבל עוי סיס
 קודנל תוססד 025 וקול ספכסל תו יתעוכסמ תיקסו וס ךירכ 9סלוק 05 כמ5 | ושר
 .+עדומקסל3 ןימוומ וג פס סולט לוסס סמ רמפ = * סיכיבכ לס ןמתעו 6תולבכ 6תסוכט כט
 "סת קרמס) סקסס) ךלכ לכ יטס סיל6 רול רש5 סרעסס טיסו ס :ק רט 6תרכ ןפתל %תופככ

 קכ. 1 הנשל ,



 אצת יכ

 וסוסל סרוק סוב (ווכסלכבס סיכ ס:ש5 +3ו ןוכוס ויט פינק ןולכס לכ סכפ67 556 155 ס6ו
 לעטכ ןוכופל פוקס ןיכ ספוט קוסק סקכרד סמקוול וסי6ל סוכע 6פו'תועכמלר 0דועעד לקור
 סוס סונמ 607 6טלוקל לחול וסולל סטפ ככ קס בישת ןפ ךל כעסק ןולטטמ סידבעל ימט סירוב
 לתסכ) = "סטעמס 696 רקעס 6וס םרלמס 69 ןקביקמ ירלט סועסופ 7 ןיבכו קרופ שור * ףספכ
 * סכוסק סלע 60 י \(טס תסכו " תוווקתמ ןתמכמ ותפכמל ופטמ לבו סדוקס לכ ורמל 006
 טעכמ) סרו /דק6 לכו ) וסולק לוק סולע פולס סננע וסולד 6כיעו 'ס סולק6 לכ סלכע 526 קעכפ
 סו !ס!660) סכולכ 555 סת( סיככ ןלכמו ןכ ילקסנ +יסי6ל סעכס סינע וילט סלע 'ס יקוסד
 ןידוקפ גילת ובווסד בירת וספכו "פעל 'סו סע ילכו * ספ לי סע יעפ "סו ילכו סווסלועכ לי יטש
 = 15 סונטל סרות סידקס לכו ועע "יקל יכ לסט סיעסכ קוס ןופ ינקמפ ןוטידק ןימכ5 ןכוסוותסל
 ןוטקו (סודל 65כ סו ךפסתסד "דוד .ססווגכ ןודס למ סכקומל סולע סיס ךפסתל ססכומ סמכס
 6כו סכטב לססועמלכ ןוקפי וכו סל 6כקריפ 67 סמוונכו ףוס סי תעורקכ לתורולכ 076 5ס ויתוכווט
 (מודו פרעכ סודק<ל רופסו סכעבכ ןיקפוו יקר סילקס 165 יל)ועקככ ןוקפי)רכו סטילטסו סל לכח
 רתבפ 5רעב ספ תו6 תקפכל סדוקע 9פכד ומקפמו 605 6רעכ סופפ 5 וכ סוטקנל 67 ןיבכו יער
 כקעומ 6יססכנ פעו 6ד ןובכו 57 רתכל סלוכו מ סומוטספבו ולבו וכבב ספטד (גורו * ומסכב תקופפל
 כמוסע יער ךכ לס וכסי6ורפל רתו סכסש 6) סכויפ סכק ספסל ונגכו יעסרכ ןוקפוו עטוי סכממו
 םכוו םיש ןוסב קסכתמ6 6פו ןיבווס ןנסלכל םיש ןיפ יכ לריו סכו סכ ןפו) ןוסכ כותכ סעו (תיטדקכ
 6כמו 6וססכ ןעכ קמפ 6סו לסת דיב%מ קלט ןוכטסו ןטתלוימל תכלס 67 ןיבכו סתולב ןפ קפכ5
 ךויע סלי ןומוסמ ץורקסלרתכ 'תולנכו תולנפסומלרס סירב [רלע ךתסכ ומיכ 55רסו סע סווקתי ךכ
 וכ (תופדקב 656 ד'ע 6ל) < ןיפדב ךל תיל ספעובר ףתולגב (פונכ תססד ססויד ןיפדב ןירק לכקל
 בזע ןמת ופילכפפ (5ד 6דןקפ קמ > ללכסו ופרפ וסבו סכויד ןיפדנ ןורת כסלו קמו ףפובכ ללרשו
 * ןוסזע סכוכס סניק סי פכשיו סייול סיכסכ 53555 סטעת ישולס סיוכט סיופקק סביקכ * תוריפמ
 סוכ ןענכת5ד ןיברל 'רזעו דודו סיב 99לטללודיכ תטלוטמו עיבל 'ס ןיסס תיעיבר סוס 'וו קרות
 סכול\ יל סתל סימכ * נו סכודט וכ סיקכלס סקסו לרסיכ וסכ סמויקתסל סס "ולו 90 לוי ןומוסל
 ומילכ ןודל ץרככ6 = אךוקמ ' סיצל כ6ורב6 לכ לעו שכ רבד סטפ לע סיתומטלס 6מיסס
 וכ6עוכס = *סע)ל קרקמס (יס סקפוס6 600 סטוקש ןימועט ןכוס סיכנקו סיגל רעתסד סיכנמ

 16 6שוכ ןקויס סעי יכוכ סמ ןיעע + ףססוו עוביו ןוסכ רמתסל 695 סטיקס ךירכ ול 6קכותט

 ןותוככמד סכמת = = סיתפ ךופ סכמ |טכפת6י0סו (וכוסב ןסייתווופ ןיתיכקפירלע סימכק ולועלת
 סל55כ5 = - ןיתייעןומופ 6מטסל ןועלו 59ו סועל \ונפו סקסבוכ ןומוס ולו 6עו וכוככוכרתס סבד
 ףכיספ סכותכ ןופימפע וסע ןימוס!סועטס ףועכו סיס קגדכ ולרינ סיב רמתס וסלכע 63יעל ו
 ןוסכ קיס סכטמור6פ ןכוכתל סכעזכ סיטלקס ךיתכ ןוכותס םיככס לכק5 םיככ שסכ לוקנק ןיכתט
 בוופ סיומו ס(רוס5 עינס לם דיפלק רועו וסו6 יפסו = * סירכסל עלב 675 6ד ןיטקמו קקומקש
 שכס6 סועקו6 ספופכ כס) 6 ןוסכ פס סיפוקו קקולחמ ןוסכ תופו 575 67 ןיופ ןוסולוסו "סעומ
 עלסכ סיפו ךכסומ ןפול 6פ9מוסמ 6יעכ רמלו סיכנלןעדוס לכככוס6₪  יכתךא | 'ספוזכ
 סופנת ןוופל ךופסב סימתו6 6ימת ףכיפסכ ןו ןוסלד 0: עלסב ןימוכ 507 עייסעד שימת ךיק
 ןיקימתונ יבסןנד סווומוכל עלסב (פקת6לועבה ןלמו וטל דככו ספ לכ קמ6 0סד וסויכמ כעתסס
 לופיכ ןטפר סכר 6מוסקל ישטד דע כוקמול פירס דודק סשיפ (יקת יוסמפ יעב סיטכע ןומיפד

 ןווס



 טער אצת יכ
 וחכמה ?ןס ן6מ * פככ סמוסת דע לרווו כקומ 6רק פסל סומקולו כזכו 55) ץקכ מפיו לעוטמ ןווס

 סעכ * סבל סוסת ךיטפספ 55 יככסכ ךפקדכ ךכ רמת כס 095 6כען 67 לקכס65 ככ סוסקמ
 * וסיפ 63 ןמת קסמו 5סקלפד ץק מק לקכמ*) 57 סכלסד סקמועל 6תפכל ועבד ןוקומפמ וכסמ
 סומולןכוקכד ןלפו עלס סוססכ 6:קכל ןוסלד םימפ ,קסולק עלס ץכופי םיטפכ קוס ןוסמסילד גיעסנ
 .ספו 6בר %מולתמ וטמד דע סיל וכיסכד ןמכמס קולו " סימ לכטכל 6יוס 6ת5 וטכ לכ עלס 6וססב
 תומעו מפ לפב דוד ןכ סיפעו * קילס 55 לופס סוסד \לט לכ * 5קיקפ 6כקומד סממוכנ ןמפמ וקולס
 פוכ ₪5 סרכו וכ 6וס 5 ףסוי ןכ מוממ וכוס רכב ןסול דחו * רומק לע בכורו ומע וסול לסל סו ןכ
 סלפכ קלע רמתלו ןסוירתב תנפמ סוסו ולפכ רב סיסמ ירקס לבו * כוס )6 רוס סעס לפכ) ומסכו 93
 וסל לד וכ סוסו סו וילעבמ כושי ףסכ סלסו רוכס לעכ 5 קמל) = * 56לש תלותבסוק ףוסות 5
 סוכינב תיקמ = ( רסקט סולרכו .תורוס ד וטכ קח ןפכ ותלכמ ) 69טקת065 לותעד סו כ

 סוינלל קולי ספיפק קורי וק וכ וק ןומולק סוובלל ןופילק לק לכל תל ונס תוילב עבכס 397ול
 סקפלפ ןימ מוקמו קוקספ סעכוסייכמ וקספ'טטד ןיפיסק סיעלס ןוכיסק ןוןליפס ןימכ6 ןסכ לכוימק
 6תולג 9סוסד ס(קינת ספילק = *ןיופכ ןוימ ןסייכמל תומפופמ סימכס /יכקת6 כו סרוק סומ
 5ע ךסקו וסו6ו6סו פןובלל ללק סככסוסק ססעוכר סתולג *  ךססו וסופיססו לועו סוסל ספק לק
 *סרוכס וקול ןכילטי) סיב רטפ6ל ול רלס וכוס רכב ףסוו פל רוט סמס גפכו רוב ירקפלו סוטת ממ
 *ססעובר ףפולב 67) *1ב ₪ סוכלקעו סיטסכ לב6 סרוק 952 קר סכובל קל לובסו לשיכ 5כקממ
 וקוילע טרקספ ןומווד) ןסכרד לט ץיכקעל לכרקעו סיסמככ סיפמר וככקע) סיטסכ לע סיעטלד כול
 6תופג ךוס 57ו בכ ברע ליעיסרןיללב 96רסיד סוס ןופ וכ כו סכ) סכ ןפיו "שלרל סוככ ויס רטת6

 תוע תיפו ויל ךיפסכ .תועס 5וס סוסת (מעוסע סועכ) *  סוסס דע קמ 5סקקופל ץק 67 ןינכו
 ךכינכ ןותקכ וספכו סיפרוטטו סופכק סיעק 69יעל וכורכקס 6ק 00 = ןמת תתוקכ מל ףכויבע 080
 ףתורוסק למוד םירכ שסכ ןתיופ ספד ןונכרקלכמ ריתי ךל עווסמל סוכת ןקמפו כ סעווסכ (מוקתב
 עיסוק סטסבו 076 ןכו ךסלכל סט ןפ תיול וכ סיככמק*ד 6תולוס סט לע ןת'ול ןוסוכ לכל סוכפע

 וקכ (56 תטייקקמ סרועס [ו* ןיפיכקמ ורפמ סועסופ) לסלכ ועו יב סך סיב רטתסד 076
 תוסת דרפכ סוסכ ןויפכקמ ןומילל [כ5ס יעע ןילפ סמסבו סתוומע ל05 ספימ קולו ס\ע וטבע תיממש
 ןתיומ ןסוכ ומ ןותיסתמ וכ+פב (מעוסמ סוער רעו חפפ סטולק סכוכוכ 6ס וכסלס :זוקומכמ ירפע

 לח ןכימסק ירבו ףוג רעפפל קילכו סתיענמ6ד סדומע סונרד 107 וסע 6סּודס סכוכוכ סול טס

 סוסו ןכסוקב סי ןוכיפק ןוות6 סכ סכ סכזקל ןודסויע סבל סי סללע סטופ יסיסד 07 סטיב יבכת6)
 \ * ימע סולק 6טמע כל סלוע לוסי ןקידכ ד יורופכס לעופק פעלעו סוס קפס לע סישק ןעיומ 7
 לוק קמו סרג כס יוד דע 6קולנב ליס קב (ממיסע ףועכ ךקלומ ספכז 5םידק ףכונוכ רט
 סמכולטטסרעבס טקעכ עפ * ספוק סומע תדכע 03 ןוידע סוס ססכו6מ ס)עב קכ סט לכל סליל
 6קועכטלד 6דועעיפויד דע ספ עיסומ ךופו סמכ לע ועוב סלט רמל 6פכוכס יכסו סכ עישומ יל
 עימופ וס עטו ודב ךל לכו ךכלטסכס כועס לע בכורו ימע רוקט סכונמד .עיסופ וסו57 סמונב

 ןוסופסלפ וכלס6 לכי וסלכד ולעע דועע ספ סתלו רטט סימחויקכ מסד ןיבכופתל כלו 5ניעפ |
 י תוקולס ת ןליפ ךלסיו וסוומ'בכו * בכ בכע 67 סכג ןפעו ספיורתכ 5:רופ דע סכקו 53 קמסו
 ומרפתמ 65 07 לכבספס סלע בק ברש סנו לטפל כרכרעמ תקרפתס ללו בפס לקעס 6יססמו
 סתוענמלד לבומעכ רטפס ךפיד(כוונכ סכלער פרב ?תורתכ (מרופ דע ספכבבמ סספסו לסרטי

 (לכב ו



 אצת יכ

 סל לנו ותפסמ לו ןפסכ סוסו סותלכל רפעל ותוו דכ סו סולל סולמכ ךכול סודמ = "כב
 יפלו תכוקכסש יכל ומוסר 35 סרו ןוקכ .תטכלתמ יסולד ףכעוכו ןיכוסס 6תולנכ סליל ןיסוכל
 6וט 67 ספריבנ םרוכ יכ סספס י"'קבס (שוכ סחפס ןיסיכ ןיכקומ סעחו 5 תיפסמ ;וכול ןיפילק

 %ע ו סכנעד ףתרב תוסל סמ 536 רוע לו ןקב6 +תלעל ןוכקס סעחו ףל תוקטמ 5תכלמ תכש
 רעת6 וסוילע * תוסו כקעיכ ) = * קחנוכ (מוומת 'ס ססככ6כ ססעדק 'ס ןסכסכ ןלילכל סנס
 סועלק טי \פוס) סיפול לע סרטע סול סוסל 6כלעל 6לתע ןכבכ וליקעסו ומיססכ רטע ס\פב
 לסת 6לועפ + סוס לע * תוסל סטו קוססכ לעט סרטע סול יפרל (םיב סצועס סי) (ותל
 * קו סתוס 3! 6ע סספ 505 סתיס סיכוכס וסלט ןכ6 לוד כמ5 67 ןונכו ףקתל + יסוס
 6סל .6ווג67 ןופילק 6רכתל סיטוע סע: תפס ןכ6 לע סיב רעתלד ךריכ 67 (כ36 ליט סוק
 ףניד סלכד ןעתמ 6ימ %קפסל ךלוד עלס יסופו ככ6 90 לע וטסככס לר יסכרפ סיעוכ סעכ
 ןולע סטכקסו רמת( סע ףוס קיפ ןיעיקס ןיוכב ףפורולכ סלול סעובכד עלסנ 160 ספכמ ןוצמ
 וכוס (פיקתוסופל 5סוימת ספולקל ןטע דכו (5 עלד.ספילק לככעסל ןוסלל (פקיפ לכו 6נשת
 656 ,סכע קפל וסר ןול תילו ןיטיטפכ ןופיקת ןוכיסד ןוסכסילכ וסלכ ס5 ן5קעו ול 6ישק
 וקפכ (מייבק ס6סעכ) סיעעפ וסטטמ ע3סס תל ססע ךוו סב רטתלד (סשןכ ךלו לע ןיקפכד ןיפט

 ן5מ ול ןכס ו6קו ןיתומתע רסס סבינפכ ןןכילל ס5-קד ץוטכ סמכמל ןוועכ מיל ןימלו פט
 = * ומוסט סטע9 סכלס וגל וע ןסו57 יס ספ קופל ונפט וסולק סעכק סימט קיפפל
 ןכ6 עו6 = *ןכס קופו ןכ6 קיס עלס תיל) עלס תיל לכס כס כע(ו ססקספ6שכ | חתפ
 ןכ6 פיסו = * בכ רוטל סוס 63 תקמ יד לככ6) רטפס סלע יסוסו ךולול 6קפד /
 ססמל עלס יסופק ןכ6 056 רוכל לו סתמכסל יעד ועובכ ןטת קילד תיכסט ןכ0 יסופק
 5כ6 (םוופו רובד 655 סב סולק ס9ו לוק כ יסו5ד ווטיפ ןתכו עלסס 56 סתלבד) רוכש סלע
 לסוו 59 סולכדכ למתס פע רעכ לבעד כקומ סכסמ ספילק תסוכסקסד סרק6 עלס .קקכס

 לכ תוטוקל ופיכקפ* ןכל ףטקלעד לעו תוטוקלו תוסספ סעכ סכמ ןוככקעו ןטקמל 055 לכע "=
 עלסס 56 סתלבלו רמת* סכונכ .סכ5מ7 סתרכ סוס ינוד עלס 536 סלכקו סעכמ7 ועובמ
 6כנע רוגפלו סנע 5כוק5 סכ (סופמל ןונכ) כנמל 6פכככ םויפו רובדב ויפו ןקמ) סקומועל
 לונת6 ד ןינכו סכלמד סיפרבל יפעל ן6מ ןכס לכ סתימ בויס 5תומוכטמל כרסמלןפטד | *ףפוע
 196 דריו רמתסו מע ורכעפלו ספרכומ (עכלב לוכק 6כלו 55רס 7 סערפל ליעו6 607 ונע
 6תולגכ לסרטו סעיוסמל ןטת ספממל דותע לכלד ומיד סיטכסע וקוס טכס +6סו טבס יס טכסב
 לוקו סטכ וסולקתל םיסמד 6טסו סדק וכד ןיתונפמ יכספ וטקו6 0כסו5 רקלכו ןומרתס לכו
 6קלוסכ ול6עו ןיטבס כס ןוכו6ל ןויפמ וקפכ ןומי6 יומל 5טבסק ןומיס| סל6 יפכס עכר5 דו
 סעו ופט סע = * 63957 סד6 לוססק 6טקוילכ סל( ןסול סשע) סומיד ןיפס6 עכר6 ןומיפל 7
 ןולייק רלמו סוכותפלליכ5 ףכלטד די לע ןוסוסוופ ופוופו סויכסכ סוטקוס 67 ןנכ) | ינממכסמ
 לוקו 6כלמ5 בורק (כלעל 6רככ ףסמוסע ליערו = = *סופול תיבב לכופל סול ןוכסו לס לכ כלל
 6טורק (לכונוכ סק = = > סורככ תוכפט ימכ 5כפ סכלמל בורקל ןלמ תילד סירותפל ןולכסל ןולסמ |

 סע ךלע רעת5 וז סע סמל סל 6 כ * קכל 5 עדומתס5 ךלודןולעב 0:0 לכס רפ6)
 ןכל ךכנל 6מ'עו סולק 6תורוסכ ןיטנקס סמכ שלק 7 ןינכו (סמוסע 6יער לע רעת6 וככ סס

 יסנע ביקכד 5מנע וס ךליד ושככ לכלס סוס 57 5תסכפכ (כעיסט (יעכ | "כס קעסי סלק
0 



 פר אצת יכ :
 ךימ5 ןכסל ףס!כ לטסכ = * "בו ךןוע 56 תפסו סקופ קילרו "וגו וכ רס סוס סורכעס לסל
 6כבקת0ל) לסלשול 6עכלל 5ע65) .פויסקל) ספבעל (רלק65 ךל קוס 6תסכפ וססכו | ירבו
 וס ךיככ <םדוק ך5 ל 55 ל ןיגכ) סופטיתורכ 55 מ וססס סכ וכל ךליד סלככ 57 ?קסרפכ
 תפס עדי 59\ך3 רטתסל סל) = * ל6רשל 6ער6ל 55ע 6סת תמ6 סממטד = = סלע לד

 ועב קמס 007 | ךנוד סכוכק ועדו 697 בויע ןעוקס בל ןועוטס ןומילל יונ *  סוס סניסדע ותלוכק
 ןוכמ<ופטפט ןומילו = >תפ וכקתתכפר ףרומק סוססכ ךל לועוו 097 סוס ךירכ 6טלוקמ יעפכ
 סרוכקל ןועדו 69 ןומולו ןוורכ רפסכ יתסד 6עלעל סממע ופסמ לקפכל סתופע לספע סוס ספט וכ)
 סכו 57 וכמ6 65 סינק ץרסל סכוק יתוטד ןיתומתפ ירלע סועקוס יכסל וס ךו< ךלול .תוע) ךלול

 סולוד סריכק 6כלכר סול לכס 555 = *סוקטס תייחקב ןורפכ ווס ךכ 3מ5ס7 תויססל סידיעע
 69 26 53 סבו סרות 596 סו - תילו סוע יפכ ףיע) סונ ץרפ יסוסל סול סמונס 1697 עלוב
 לוכשו סכס תסוככ 67 ןיבכ) = * וסלעקס) ספכמ 51 וס6ככ) 5עלוכ 5ןססכ סול יןס7 69) רדס
 בעל .סונ ןרלכ סוסד ןטת קומו 03דועחר ועב סוס סכובק 5וסס ןונכו = * סינע וופר 5 ידכש
 סקולפסמ == * זק סירכעסרס 55 סלע סילע רקתס לד ןיבכו 6כורו5 וסוסד סוע ילכ עכו .ףועו
 רוע ןומולד ןוטיבל 593 סורע ןוגס 1597 רכב רוכק תכסל כבלע 65 = יסוקלעמ יןסס סונול
 רטתסד סומע וכיט תדכעד ססנפ 50 = = * ננו לטלטעו ךליד רתסמ דמו עכ משוכלק רטב)
 סלכ סכד 'סומיל ססרפכ קלתסתסיכו ךעע וכיט דוכע וסופו6ס סולס יתירב קל וכ ןתומ יככס ךלע
 ככל +םידק 5ער5מ לכל רוכק תיוס 6516 קס5 667 סיתלכ סע ןפסכ סמע דסויקתפ ןמפ ךליל
 ןיגב לוס קליט קל וכיעספמ לפוסמ 5וסו רעפס ךכונכו סתופנמ ןוקפס ל9רסו ונס 65 ךלול סלכמ
 לכ 6סכו סיב לכ ליד סכו:קכ נותכ סעו .* 6נכ ופופ רוכקוו ךליד סלובקב לפכסול עספו סבומ
 ןוכילו ולפסי סעבבו רס לכו = "פילו ספול בכע סינפס ןומולל 35רסו ומול ךכונכ 6םכו ךיעכו לפס
 6וס קמר וכל (פרכ עקולנב 6כמע ר-םפסד רובסב וכל ספרכ ותכומקבווסוס פסו פולס ינו לוועוסכ
 תוכלס ורלע לכב רוסמ קמפ וכס ' ילומו סוובככ לכב 6וס ריסכ 6ילולב םכככסד גע67 ריססל 6סטסכ
 יומימ עק-ת"ד דע = "וזיכגכ ןוסיטרס תופת ןימלילל יסססד ףעובמכוומנכ ןייסקס6 ךסמו תולנקו
 ןועוכמ .תיפת ףרוסס ועוב 5יַולד +סמסכ יכס ףן6 פוס מד סכוס ךיתומועמ וכופו לסס ייל נקסכ
 ןוביס וסייפימק כס דכל יעפלב יסכיכ ןוסינ וענכעע לליעה ץיסב ליופל טמסכ 6סת סכקריפ וטמ לכו
 ונע 'יתסד (ממוב יל רוסכד סוס כס יסדו רמלו םודק למוכומל ךילבו סמוסמ שיער לפס < פכידכ ןומס
 ודק סונמ רמל דועו" ךכע סיעסרוסמוד דודיל ףועכ 6סי סיכוסכ ךיטמסל סמסס ככ םטסס ב יכ
 קסרעס 6 520 %כ טרול קרט< ךכ סללע סיס פוילנתל דכ 'ונו'כסוכס סוסו 00 * פכ קכס וס
 ס תי ןוכוקכ טמסו רעבו 6ל סב רמת ועקר וסו6ד ןונכ = * סנסס רעבו פל עודמ סוס לולנס
 סמל דוק וס\6+5) סעיסמ יער ךב ןורסכ ונס לוס לע ץיתעו דוס לע סעקס ימכק סוולקתלל

 ןיקלס מס (וללו סעמ יכפכ סטמ מפ שד ןובכו דוס דע ונפל ובוסיותל ףל וספכד 6עדועקססכ
 *סטסכ ך) 6יוקת% סלעדק ףעויד לוס סו ןוכילד רמתלד סמק \יפלכנ סכוכל ץוערפ ןיטמקמ
 סמיכ ןופמו סכועו ססלכ6ל סנרד וסולד = >* ףקולנ [ט ססככ6ד שרו (חפ5ל תנ5 דיתעל ןינכ

 לנקל ומס .סויכ עוקכ שעק קקוקס די סלוכנל 5כטסמ לכ6 סנודנס די סירוטנ סימל וסופ
 ןועורד ןורתו ףובד סמל דיב סיפנוו 55רסי יככו ךפוד סנרדל שרוטל 536 935טל ןעבנ6 טס
 ןירתו ןועורד ןורתו 5%שס רוד סו ןימו דוד ןפכב6 סוס 'ס 'ס ןפעבכל טס לכק5 ןיקוס ןירתו

 ןיקיט 4 ל | |



 אצת יכ

 שוט דוולס לכס סלע ןוד63 תב ךוכב 6סמוספ סועכ סול רפ6 = לי ןיקלסד םעס ןיכיסד וי ן'קיט
 6פקתת(5 6טודק ?ביכוב 6כמ!סמ סוער סימרמ6 -פוס יכט יפלו \ וסולד סולפ5ס סטע ןיכ יסי5
 ספרטס ךל וסופד עדופ5ויפ6 סלבטב סוכרמקסד ספרמכ בוסס ?כיעיל יס קפרעל ךליד .ןילט
 ןוכופל ומס ולוקפ-םערכ 607 וופ ךפ סיילגת6 ןעכ = * סכסס ץמעו ס סיב כוכק67 סכסכ פנל
 וקו ןיסמול ספכמ 00 טולק (כינוב סול רע6 סול ךורכו סיל קיפכנ על סק * סכוע יסעוס-סטטחב
 וימפמ ס6רעע סעכ ןימעולו עלות6 ויל5 ססרמב כ קולב וסוס ןומטופו * לנלנס ססכעס 'ס תולכ
 ל לכו ןכופס רסעמ סוס 5לילכ ספכפ פס +7 635- סלכעכ ןפ ב רכ ללכ קס תפסות יוסמל שופ סוס 05 *  ספכעל ןסעופו* 5 לופכ סלע וכ ןימטול) * נגלע סס6 ספכטכ כב ןוכוולו = סטמל)
 65) סליל סריפס לע !ןק6 לק לכ ווקס כס יכס)רתכ וע יןסס: כ סלרעכ ןונכ סלול סריפס יוחס

 לכסס ןושכ עדועקסל כו תוסכפו ומויפדו קומניוס סעכו = * סוימככ (פוכסלו סכס 6ככ6כ ךירכ
 5כטכ 655 וסו6 100 ןווטל סמר5 סיסיככס דוכנרע5ד סע) כט כלס עדוו כס סכ רמקלל 7
 תומווומ קו6) * 96 וועדת יפלפו סוטסו ומויטדפ וע לסן ביקבה סוס 6דס סכועה ןוומלב 15 לכלל
 ףיתע רכד ןוכומס ןגנכ תתוסויוסו ,קוכויעד "סלופ ןניוקכ וסול סלנבסק ןויזק לכ םוסכככ סיןומס ןינכ
 וגפד וכווק 6וסס סכ כיסכל רוסכ יסוס לכטס עב וסו6ד סלכט 535 רכדל.רכד סעלמסו רכל
 סלעב עדותס ןומ6 ספכעכ דודו ןסיסיזסו סיעמוכטו סכק ךפ 6ויל:תל 6תיכולכ ןעכד +סועסד פס ומווס 6טודק (כוכנכ רט = *כו6 סרוק) וינלט סב רוסכל 6כוסכ סונמ רביסו6 ףסוע תב שס
 .67 ןונכו ןוכויעד ומיעסב 5מלס == סלרפב 6ס וב ככר % סולקכ לי ןכ תעקכ ךכ עדינקל סלע 6%
 6כועב ןוכווב ספלפו ןומויעל וסוקפב קרש סוס ספוככ סכו(ע סכו*ם ספולפקפסל תפורקפל
 ןוסב 656 וליוחפס 65- ס?רע לוסו םנכ 6כ'ע ופככ ןוכת סללופי תכ 6רוסכ ןוסכל ןסכל תלת לכקל
 .תמל ךירב (סמיסע 5וער ל5 סופפכ סלל !סי6 ןוכינפ ןמוש לכ) *  ץיקסכ סולט ןיספפ ןוכיל לכ
 +םודק (סוכוכ סופ כט סכ 3 ןוסכ סלע ספרע סכטס53 ןידוקפ סינטפ סיק פוס ךירכ טריק
 ופככ ןורתו ףביעד ןיכייע ןימוננ בס סב .ריסכע 3 ס = + כו6 סרוע) סןכע רב יכ סכיע כ יסיס 6

 * כע * ס6רמ סרו6 וסוסל סלע 'ס ונע סכ ןורסכ רוס םעח (כיע
 דיתעד %עס וסיסל עטלל תוקלסמ 676דוקפ יוצע 1% ןסכו םי ע ברא

 6דוסוו וקוז סן55 סוערגדכעד ןונכ ןספמ ןוטעס סו3 ס6קע סנק
 לכע ל וסוסופלו 7195 סימרב יופר ןפעל ןוסבוסעו) ןוופ6 סכ סככ 59+ לכב סמ ןדסויס
 שעט י6סכנ רם לסמ סיעכר6 ןמיסל וקו 60 דויכ. ססקעל קכקןול ןיקק סכ ןקכםק ןיכ6) ףכוטמ
 וחלס וסככל ןוגכ ערפל סעסתנ = *פסכל סרטעו" סנקל סכפעו < סד95 ןוסקכמ סרטע סכק 69

 :כע | + תלו תושע וכ 67 ןינכו ס תסכ
 -"סעכוו סמל 15 קקלו סילע כי סעבי'ןב) 3 ןופ וכ ססמ 76 תעורדמי סימלןכםו ף

 וכוס 159 סוכפ וש פו = דח6יסי6 6 סע) ל 06 קפל "₪6 קס סכיפ 57 07
 ותפסו 6פועכטלב רסס 5% טעס6עו פ7ורפ דיכע 007 סינוו קב סיתתל יסופד 'ד לע יוחל יקוומל
 ןומ6 קטל 36 כ סל סוסו 67 ןיגכו דקל ןפ 'ד תסד ניק קלקמלד '!גו ולכל סנר5 תמפו סיכ
 -פ7 ןוגכו סדוסויל 6דורפו \0ככב ספכ סיממ עבמ עלו תקססקו ןופ) גלו ןיקמ ולכל קככ5 פסטו
 5ע (קקתסד ןיבכ ועוכו קידכב 'ד סע 067 67 = * וסתועוו וו ימועב עכ סדוסו רככ רעיסינ
 ולי 5דנרכגסע סלס ועעפ ל לעפו סט לכ ןסו סירכיכ ףיקתוע וכ ןעוכ וס ו5סנ קידכ לק סירבו

 ןנילכד |



 אפר אצת יכ

 לעו סלו6נקלע ל0רסוכ סימפל תלו) רעש ךכינכ רו ןב סכוכו 'ס סבול קילככ ןליפס תלת ןפילכד
 סוקע יומס 67 %5רטוכ סימפל תלו כס ץפנע 67 ססס יוכט ןועכ 6ק לכס לכד לכ סייק סכומתס
 לוקו 7יל6 5 ימל6 ססעפ ומס = "סיקמ מט דו דיל6 סוס ודי וכורעסל ודופכ קמ סול 6
 ילומלב רוע סותס סלועת רוכסל\ע סטיל סדועתס לע שכסיכ סלועתס סו דלכ סיסתסמ ןסייוורת
 6מילועכ תרמטס רת6ן0ב = * סט( סעביכט סרומקס לע 5ער5) סימסל ספוק 6ענעד סתומ וסיל
 וקפלטתו ויבפ סכסמ וכ ןקכשל סל6 לספתכ סוכ רותסל סל(! סססט ןמת סכשינ ןוכטטמ ניל
 לולו תפכב וכל סוס סלועב + סוס סכועכ 6לקמ יכס בקכב ימלסכ 03 ןוקימתע ירפע סועסו6 סל ןיבכנ
 סירס וסופד סכותכד ומתמס ס6ולקכ ימתשל 60 סביעככ * יפומס 5 וו ומס בופכ סו כרס 5רזקכ)
 ספסל ןינכ = *ןכ רמפל ןלוקכ עמסו וימפמ רטסס וכתמ6 סירת רבל וסו67 ססורקכ ימעמס 5
 * .ןועולע עול בןטונ 6סוב סוכ רעכ וסיסל ןיבב יספסס סיב כ קו ףתימורטט ססכ סמס וכלל סלול

 לו םקמוכסומ6 = "ופוסט סמ וו וכל לסל ימקטס 5) סכגמ סכקו תובקטע 09 סכס3כ0 לתסיכס 0
 "כ5פת לב 5תסיכס יבבפ 5%ע) סב[ רכבל ןסוש לכס ןופפלכס 6ד ופעמ ש6 ףלמ 0תיעכמלד סדושע-

 * מל6וסי6ל 6קמוכטפ ספוג וכלמ) דולומ ספוב וסוס ןכיפס תוט לילכל
 ןופקפ 67 6דוקפ = * ובוופנכ לעמ ולעב סכלסו סממקוס יכיעלןיפפותמכ: = = קם 1 ב

 6כוטק (נססו םסכ סומע 6בקמלל עבד לפונ וססע 5סור קכופק סיס לס 4%
 גלוק ןב 15 וקוד 6 לסט ססורפ םכסלד דע דמו עכ 215 קור סוססו סומפ רותמ סוס סע סןמ5ע
 לטלסב דכעכ וס רתפל רתסמ לו\6ד סכוסכ נמו ודי סגוטקו סכסס 056 וגו ורסכ רסס רל וכפסב
 ןקו56) = * סוכו קרפממ ןכ סכ6 057 סמלו עכס לכו יכנס לע סולול ןוכסמ סכמ(ל דע סורלומ לע
 ןינפתר סרוטקב רוסקיוסופד ןיכוס6ס יבמ וטבע רוקמ םוכס ןוס יעל פכס ן5תכיקמ ורע ןככרו
 סול ו רופלו םוכס לוססכ ליןכד לכטסע סופקרפקל ןכ סיכ תיל לכ 6שירד ןינפתכ רוסלו ליל
 6סירד .ןולפתל ףקפקרק סיכגפ סמ 5 ולנעמ סנע 6 ומנע ל וסו6ל סימכב תי קרפופ ופכ
 5\פתמו סולסמ תולוענבו סרוקב קסועס סכק למס מנמל 69) 6כלל 5כטםמ סול (רק ירסכמ רסכנ
 ופדתסמ 67 ףטכ יסב סעכו = = ספועס תופופ ןוכפ יכבפ) י5 ימ5דפ ולוסכ ןיבע וכל סלכמ וככס סע
 סת ככל (פורולכ לדקס67 055 = *סיפסוכסו סכק קרפתל לי סידםק תילושב ולכעו לתורולב
 קרפמל דינעל ןורוקפ לכד וכיק סע דסקתעס 655 דוסס ןופ 607- סנמקנל 50 לסמ תופיעבו סב
 ןכמ לכד ןובכ לועג סיתסוכסכ סכק סע דס לושגד פע = * ס5ק סע לם לומע 5סכו סועכיכפוסב
 לוכע סע סכח = *סעל תוכרפל וקפכד לע וסיילע סעוסר קנס סמי ןופ 6כס'5 יעכ סוס סכקו ללכםי
 ן5מו (טרת%ל תכדסק5 6פימורטער לע סורת(ל רלסו 057 ומו9ןסוסו 6פוכורטמו סכ5ע וככ ךורת
 6קכוכס קרפמב (59 וסו6 ולו סגול ןולוספבו ףתוכופ לכבו 5תמוכסב דספ- לועבו סבוטקב רדסל
 סוער ן('תכיקפ וסל לכ) וסופפ רט5 = "וןמכל) סותסיכסלו סול קורפ ןפוסכו ומוק סע דסח ליכע 7

 ופנ סכק יכבל ךליל (תילדעמסד 6תימורטמו סכלפ ןמ ככ 6וס מס םס לב טס סוס קכס 6סעיסמ |
 נספו ספוסו 536 קבפמל סופסוק] סוערב סויזוסל בוינקעל 6רבכ 696 וכו סע דסס לו:על ןפעכ
 960 י67) 6תימוכטמ סעו ףכלפ סע וכיט לבעו סכלמב סרב וסו6ו6לק ןפעה יופע סתופל סיערב
 6ועכ סי ןכ רפפ) סככו סכק יעק סטתט6) 6כעוסמ סוער סק = * ומוק סע לסק דוכעל ביסס
 מכ ןוסכ לדתסלל 6רכנכ סיכבל ןוסו סיעסיכסו סב וכנפ ימוד ןולכועד רככ י) בוטסיל סילול
 ץפ5ןומ כופפ : וס סול סנסל פלש לכו סיקעססו סיקוכ סיטפכו סוטרבמ רותי ןולסיקרל סיע(ו יובש

 רבעמ



 אצת יכ| /

 כל סמעסר סוקוסלב לכל (כעלוד כב לע (5) ןוסכץול קרפלל) לשילו סכר סוקיעכ ןוסב לכעמב
 ימכר (תמוכסו יוד 6כב 6ןס מל16דו סבמוסע סוער רעס) סול יסכו ס5ק 525 6כמו (נססב ועב

 "וסוילע סכפמו ברל סיל וניכקו וקיסכו נסלכ ועק *ככוקש ןיכסלמנ
 ועלו קורכספ 5ל 5דוקפ = * רנו קלע רכו כל סמק וגו ךילל 8 "וי סיכס סוכ היהו

 * סומט ףעקוס לוטוד דע סיסלכ לע כווקי 657 ועו6 סכס *0ל קליע לס
 טול לע לכשל %ערסכ לועוו 6 פי לעו 6רכלפכ ילופ ווס ד גכ עלו כמוס 5שכ | ךתמ

 ןתטסכ ווס ןמתמ קלבו סעלכל ןסיוס 607 03וע5 %ןס פט קלעע = "קלע סימע לעחומ
 ןמ "'ק) סעפכ ןט סע .ןוסטטכ סיר קליגע לכו |שיבו סוס לכמ ריקי לסרסוב ןופכש ןוס ל'נכו וסל
 6מוונכ ל5רמיכ פווע סלר 551 בקעיב ןו6 טוכס 05 כמתס וסיילעו סיקלמע ןומו5 סכקומנ לכלו קלכ
 לסכ וכפו 35קל לסל סע :קעו ס65 סע 3לכטו 005 לקכ רש: :קצו ןיפס5 עבכל 3לרסיב תופל
 6לטסמ סוסל ןטסו .קלטעב סיטל למע ןו(ו לטע שקמו ססק קלע ןופכ6 עבר? תיל כס סתעל5
 ספרט) ןול סמ למע 3לעס קפטעמ ל3יע3ו *ווס קנמעמ ופע ופול לכו "וטסלכ ונמע בוט" קלעעל
 רטפת5 סילע %טסע 5 > שקכ = * ל5פס ןט סמ קלטע ןמ ק ספק סכקל יטסמל סמ לכל סול יתפמל
 1750 ןלופפכס ו 9כסיס קב ןוללל ךפוד ללופ וב ךוב6 תיבמו ךפללועמו ךככלמ ךל ךל סב
 סכסיג סעקל !קעוס סירלעל דכב ןיליחקפ 6 רעתס וסוינע סיל6ע ותכו סכ:לו וסתכמ יקבל
 וסופל ןיבכו סבורסמב עכו ק?ופלב בוט עלו בוט וסו6 סרסיסו (בוימת 6מויב תלולויפס וסעל 6
 לכו 55כטיל 5ט 95 כיס ספומוטב קמ דכו 3 "עשו וסב סב ץימומ) 5סרשו סכ ןיסמ עכו בוט 6ללכ
 רקתסת וימובכ תכיכוסולסעעטול ויעכס קטכס סדכ6וי9סכ) סיפ6עעסוכ ער ןטיס סכורססכ קל
 ופולכנכ6 6לסיסו 6סעסוןקכ'לסב 5פלע יוכטיפכ = *ןליד 6סוטסב 055ןתלירכב ןיעלי 03 ןמו6ד
 ץירוסכל 5תוקלו ןולעבו בער וסופל 6קכס ' קולו ת6ורכפש תויבע סניד 6כוכסקכו סלעובר ףפויב
 * סכמפ טלמו קידכ) סליל רססס תיככ סב דכלי 6טוסו עטכ ובכ +: כרס רסק רט רתס סלע
 %תכלמ קבס ךלמ קכ סלוס 57 .קרפט וטולד לכס'ם לע .לוקכ 6006 סלוקכ 6רס5 ככ תו6)
 לרסכ 63 ןתסוככ רדסד ךקמסו ךדכע סומו ןעטמ סיכ רטק6ל ועיבססווכ וסיינורפד 6תומטלוסד
 6מויב וס:כבתפ ולתב ₪ סכבל כויכת שפווב ופורכנכל סכסיבד יקטוס סול(פו טמס 67 ץבכ) ןסועס
 ויסב וסינסס סיב יסיו סיכוססתולפ סעויכ סינרדד כקעומ בכב ךרד לטפס סונע כככ* *ס6עוכל
 ימיפס סוו וסוסד ףקבלמ תכס סועע ווסמפ סדיפו קכ %5רשומ 6תולו6 בסול סכק תופכ סובל רקבס
 סוכ קכס לילכ סליד 6פומטלוסד ססדומו 6קכלמ ב ןסכ6 יפכע קל לולכ
 סלוסו תכ סלי ןתמ לע ןיתימתע ירלע ןיקלוס 67 ןינכו תכס תריכעת6
 6תוענטמסד 6דועעב תקוקסד סרוסי קב יסיסו = * סנקכ יעובסב רמ6 6ד) סמקמ יפילסב רמ6 67

 6וסל ועו:ש סיכ ולקקס סיפיר לע סרטע וסיס לכ) ססלוקי קכ סיל תיעוכש קילככ) ןסכ 5 .סחקולק

 סוי ןומ תלוסל סלי 6ד ןונכו קודנ ורק 6קכלמ קכס סדוו כבו קדכ סופוד ככוכל סכס סיטס
 ןוותפ בכ 55כסי ךרכו ךב טלקס תוכפט סקמיכס תופככ דודי ןנמו שס וכ זכ בכוכ ןו בכ וסופו דוב
 6נלר בככ 3י5כ 53כו סמבס וסייוורפ וכ דודי סכיב 'כרפכ כ ןוננד .תלקפ 6לילכ בכ 5תיכופד
 סמסכ סככ סמק .תסורקקסו דסק ףרמסע ומסר = * סכלסס ןוכל סככל יסו6 (תסוכסו תיש7
 6סוב סעס סמסינ סיכול קקפס פרסימד טיעמ סליפ6 5רקוס סעסובפכ סשע ונפ סרוכנל 6כטסמ

 וו לכב סתריכב) ףרוע תרדספל סלד .סקפס כס 3ופיס ןוכוקסל 6תיקל ו'תבס סילול סקפס
 6לו) :

 יו ייל ווי < ק-'
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 וס 6 סחפסל (נוכטל'סל סקליכב שרית יכ סחפסו סככ ל0רמיל ןיכןב סלע קרכנתלו 6עוונ

 ףכמ תכו 5מומ סמנו לכב סלטלשפ קרקס ןורוסמל 5תוקלכ ועיברכו סמסובכ ?מויסת למןיב 0

 סוכנת ס5ועול סכקו ףיכככ ףוכ 95מסל כיק סוסו סליל 6תולגכ לססס תוככ תוכרסכ לכי6

 וכל ורק לכסעו 005 סנכ) סנכ תמיכס) = * סמ ךלולו6 ספט ךכק סיס סינככ וכ סל לסנכ
 סמק ימפ וסויווכפו סכנוס פל סנומ סלטפ סלו6 רוט סל157 סנשיל סיקלט ₪5 סנומ ₪5 ץקססב

 לוטכ דס ווס ןטפע דודו ןכספ סרוכגמ וקמוס) לסקמ וכו ופטכל ןןמול לוס) ככ 6כסיפ וגפ)
 וטוטק יטוכמ וסיינורקו רסק םיל ןכס> וכועק6 6וס) 555עטל סרטסע לוד) מול לוטב לקו ועחכ

 6כוזפ וסע ןוסכ סוליד סלוככ ןמתמ סע סטופ סוס סכוכד ספוכמכ ןוכוסס וס סשמ וכפ ןמקמ

 סויקתסד (תומוכטמ וככ סרנו 59לפול .סועל תוכיפס סוס סולט שוד 6כקומ) סנל6 לכע
 ןקוופכקמ לוסו קככד רדסת6 סול לוס סול סויס לכ סממוס ימכתמ *סוק לכו6 0 ודיב "וו ימכתס סיב
 סכימל %קלכ סגומ ₪0 וסויעס לע תפורקפ6 6תסככ ובד וולע ןפסס תוכס רטל ןסיתס ועוכו ןוכו
 6כפעל סתכוכקכ :ססכו) סרק ילתכס 7 סתרוכבל 6ריס5 סכ] סכוכק יסיס סער סקלשו

 6ולכ יסוד תוכודע ומזמ .עכסב סב ססוכמ ימע תרוכק יסיסו 6קוכולל סתויסער תופ יסילו

 בגכסס יכס עכס סרוכבל רטסמ עבס ןומיז) עבסע ןומוס) עכסמ 6תכלע קכסד סטכ .סוכככ עבסע

 עומסל סל וכ סועל 5עב לו ספלל בעכ 63 6וככ רטס וסיונעל בערס ימס עבס סקפסק 6כטסמ
 סיערו בל ןנכ תכרועמ בכ .ברעל +רטסע קפמיטמ ספסל סקפס ןנ סתרוכנ ": ככל תס

 ץנכ תפסוטמ ספמ6 וליל יפפכס תסורקת6 .סלו סדוכעל (רטסמ ער) בוט עדס ןעד (רטסמ /
 סיכלכ ןומוסל "סילוטקוסותמ סיכלכ .סכ ןיקלוק ץרטו (וכט יכימ לכט תכרועע סלומד

 סוכריעמ ככ כרעב סדוקלל .לכלס יסו6 ססיכ .סקפעע קרוסע (כוטמ ער םילו ץקס סיתע |

 < ספלט טלסכ לטכ 6טט רסכו קט סנע * ןומוטל רסכו סכשב .תרופל) 2
 עופומ רסירק תופוכס בוטל סכטסמ תולוט לסורת קיפד (מוונכו ותו ןוכילספ כלכל רעתס סועו |

 סועופרו סול5%ס סטע סו קמעל סוד סתועס) סוסוט רפע סימטביקכד (וס 6לס עד סכטסמ
 ןפופסו ןכנטו וכופעו ןכיופמ שכ רכל ספטצל ןלטו פע 6מט ומישל סלמוטק תוב6 יב5 ןומוס |

 טכוכומו\ = * קמ וורק עסכד בו 65 תע תוטפמ לכ !ע 67 ןינכו ןוסכ כ0קסמ (מסכק וכות ךות
 5 ןתוו סיכ רמקסד וכנ5 (תוופ5 סכסלכס5 | שכה | "(פטו 59 ומפל) ןוכלכ +םילס |

 6לק סוכ סייקתס %כש סע .(תולגכ ןומופל 6מול) 6כ6 ןיגב 67 סכוכק לתכ ןללק .סיעסל

 507 לעטי 55 ופ6לו ןובספ סססכ תלד .כבלע ףלל 5תקבלט בכעתת 09וסי6 | * סטטי 6)
 ספכ ךלע ססעולכ = = *פוומיב ריכק סכ0ו ןומ סכובק סוסל 6תולגכ סיעכיכסו פוס ךירכ ףפדןק

 ןכו פדגלע 57 ספמול ןקלכ וכוימע ססמנ6כ ןיטולק ןופדבל וכסמ 6תסמל בכצת 65 סויקו וק
 סתימורטעב וכוופלג לע ס3 וקילסו 6ד ספמוס ולווט (תיעכפ6כ 6דןעע סווק) קידכ וקכ "וי פעובס
 ןקולט ןיכללמ) סכיעוע 6וס ךיכב %סדוקד מילס ןוכסלמ סוס ךירכ 5םדוק וכנל סכ/7 ליב
 "נפסק סולד ןיפדג תיזב 1 קסב ןיסכמו 6תעו ?לוע סל ןורתס ןוסי סעסו 6267 יכסלמו *טטסב סולול
 ןעפגכ ססכו סיתסכו ספעובר'ס יסופל סולוד סעוכסל סיפככ ספ ו לעעמ סילעוע .סיפרס וכ
 סכנל תיחכ כזמ לכע ל ןועט 5וסו תקילסד ו0ו55 תכל) = *סל סופפועמ סיתסכנ סיניל
 ףפ .וקמסס "כי ןמוסל 6מוסו 6367 ןוכללמ) כוט לכ )מ ףכ ךכ 6קכל סתוחת בולכ יוסתו
 ןופדנ תוסכ ₪5 ןופפעמ) ספ ושיסכ 4 = 6עו6) 6567 6רב לעכל .וכ6למו סליד ותו

 ןתו6 |
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 6ליעמ סנוד ט תתיפמו וכ \עמע סולטוע סופרס וסל ו57ו 5 ןיבטקב וסימפ ןוילתל 13 ץתומ6
 כג 5ע ף%ד ווסלכפ ןוכמסה ןוגסכ וכוילע ס5 ןכיעס6 ןיטע וס קידכד ןומול ןיכלפעו ןוסכ ססוכש
 ןולכ6כ סמט רב (תתל 6קמכלו 6לועל 5קרפל ןןכפ ול וסלכנ קכיעפ וסופ דורי * 5טסה תוליבסד
 ןוקכ ןוכל *כטסל וכיילע .וטספת6ל סט .תוסל ןוככסד 6קמסכמ רכ סעמת ןוס5 תילד פונד
 וטוס וסל וטו סעכס .לע 6עו ןמ ןוטספתמו סכמ ץוופמקמה סימסמ ספ עו 6 6מוכ ס סו יכל
 5%כטיו (פיעל ןופידק ןוכללמ .ןיכו6 (תסוכסד ןומ6ע וכס ןופסכל וטפפת6 5לב ספדזסי לעכב ס
 סיכותכו סוסוכמ וכסע סרוק יכ*ט סורוכג סיליסק לסק יכלע .קולמ וכלע ןוסב פיס יל קת

 63כוסכ (תיענטלד סרועעב ךפמס לכיסכ דומעב ססב םכ רס6) וסכ רטתלה .קוכפפרסכל סיקולב
 ןוסכ רומתסל בר :כרע וסר 65( ל6רטו יססכ סמוכסו סיטכס סל) לולו סלול כלט "75 סכלעל
 60 "דויכ תונעס פע .תוסכ טעו סןססב סליד ןריפס רטעכ ןסוינע תטספתס +סי6 0600 סילכ ןוס
 וסו6 ₪6 ןופ יכ :פרי) סכו סכ ןפוול (סעוכ) וסוומע סקמוכס עקס) ןסוונע 6תקמל 50 וו
 * 773 סכסו סכול סע םווכ סבו וסוולע תטספתס 5לל למרבכ תפטועע סוטועכ סוס6 סעלס 8
 יססע טיפסו סוכ רעתסד סכעוסמ 6ועב לס סטלע ןוכככמלו סולק %כיננכ סק יכהדא

7 , 

 כל מתפ סיכד סיגסס וקכט ןוכמע סיבו לפכטוד סוכר ןותסל לוקמל למ וכע 4
27 , 
 65 סכעס ןסוימוב3] תולמ רסעב לולכ ןטו6ו וכלכ ןוע ,ת6 וכ :עונפס 'וי) סלרתב 9תולנל 6כ7 ,.,4 2 |
 טוטק ךלט לכו טוטק מסד ךפט סוקו מנע %ע סקנמ5 סולע ,וקכ סלמעס רוכעכ תופס ו-7

 םכוטקכ סתריכב קוחת סריספ סקפס וסמל סרוכנכ ספיד סספס ריטקו תכיכס סע לסמ לטנ[וסישל "=
 1פיכסכ סיכוקכו סוסוככב סב לרתט6ו וסופב סתוס תעס רות כמ תרותב סבובכ לדתס6ו ןינפתל

 5 ןיתומכמ .וכסטד 6תולכל \טכרב םיכ קילככ סילסת ומומ סלזעב סיכוקככ תועקכ סעכב

 וכסמושר לכל סול ילגסהפפ סיעטבו דודיד פטסכ ךלע ספמוסב ףסעוסמ סוער *  ןעלימת6
 'ךל תיל ומיעפפמ לפוסמ סוסו ףמלע יכבכ סיכ רעפסד רותי 55חפו 53ו סול ןיעדנטקתס6ד ןיתימפמ
 סולע סכק ךנ דויד 57 דיבע קליסד תעדוו סמ%ע ורפמד פילס 5כ5 %סד וסר לטיט) ךרוב
 ידוע 056 -סמט 59 סדמ לו עוכס 05 רכעמל בכעפת 0לו 6קתו סלועכ סיכינכ ךכט ןוקלקסוו
 סופוטכו סורוטסווסעל ןיכירכ וסלכ סיכוטס לי5 וסוולע טילסל 6כפוכ ספל ימלע 6כמוסמ סיעב
 סיפונ לוטפ) ןטסע ול לוכד ןפע) *  ןוכוטכ וספכ סיקשמו סיפכ5ט לכו 5וסס לכב לוטו ץעסע
 סיסדק סלק סיתטטכו סופוג לוכעתס 7בכ על ךלונו 65 סיב כטתסו יעלו תפל ריטב סוס
 קקנוע ףסכ ססככסל סכועי 6עוכל ססע * תע)י ככקס כוס) טדק לכלי 69רו לכו ערס רכיב רטפ%]

 לקסמ ןפופכ סנעב סוסט לכ רט וס ץממ כעד ןפע וכס * סול רקסמ תרפיע סיב ברעד ן6מ
 6דב 67 6כלמר 9מתוסרקטמ ןלופכ קבורעפ סוס ופיל ספטכ כרעד פל וכסו כ5מד סמימומב
 ססלכ6 סול דוקעל סוס ןטע קחבול סדקעו תוטפכ ומיד ןטק קקנול טס שורד סכסס שלכ -(ולת
 לכעטפ סוכ רטקתלנ יוכלב דקענ6ל 6רב וסוס ט6כו קסכיד סלקעק סיענל דיל סלפתל סכוסק
 ןינפתב ןודיקעו ןיריטק ןוכי6ד ךככ ןוסכוו קכ6 סלכו ןורטממ סכנטל 6כבד רתסכ סוס סיתועב

 פכ לע סכלמ ןיזע רפסל ןסמע לכ לע קמפ 6כלמ ךר65 דבע מסד געש ר'גכ) ךכלמל ףפוסר קוס
 םטסמ תס"ו ךכפמ) (רפרס עמד ןיגב 67 סורב ןפמ ךכמ ןיפסל סותיולסמ לכו ודסל לכלע ןוכפלט
 ךולכ ףפדוק דכ סול יכסו ו9נלט ךרפמ וסופד לודו = סתפס לפוסט לכל סוווטד וילט ךרסמל
 סילסל סכלע לס 3690 ער ןורטטמ כומ וסופל ער) כוט תעדס ןע לע ס6טלפ) תיחכ סו

 ןורטמפ ְ
- 
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 טמס סטעל 6 ןינכ) * לומו וסו6 ולס וומל (כלו57 6רטסע 5:6 סוכללטל 6כלמ ך6לט ןורטטע
 6רוומע וסו6ד לס ןכובטמ תוככו ףונל לופו כספק קמפ סלעעמו 67 (קושי ןוכופ 1057 ןככו ךבע
 ופינסל וומל סמלי 5כטמע תר(פפ לע סכוב וסופל םלרד ןיפפתד (מוונכ ילכו (תועבמפד
 ןורטטע ס6רל ןופפק ססנע סויסככד 5רטסמ ס6יככל יוסד 6כו9ב ספתל כס דוד ספת תוכלו
 6כטסמ 5כ6ןוספרט סולמ לוככ ססכ סולע 6וככ רעד וסול +6)* ןותמת לסכ סילוק לול ןונפת
 6לקכ סירפמ תופת 6לכעכ בוטס רכי תופת ערס רכו רטקתס ןומפתל 6כופקב ער) בוט תערס ץעל
 6פועכמפל 6לומע לוק רפוסס לוק 671 סוכב) ספר וסיפ 6לק רפוסד 9וקכ 6תופנל 5לקב פתירוסד
 יס רת6לככ  *קסכיכ / ססככסכ יס "וזס ןוקכל ןסכ6 תלת ןומולד 6ומ) 6נכו לשל לילכ וס
 זור 671 כקעו סללו ןפ \ = * סעורקב סוד36 ס3ע 6ד ןינכו וס סו יט) פוס ביד 'ז 5ע טילסל
 "וו 6ס ןוסכ ןוטכלתע קכק קיטס קלסק תורפוס ו רפופ ןמ .ס וסו5) תלק וסלכל 6כמ ףקמיכס רפוטס
 ןומו% פועורקורתו יסוס תלס9ס סעורת * ןופויסו ןיסונרו ןיס9סלסכ ןוכול 5 ןויקס לכו 60 וקו
 560 ןומוסו סיניבס לע 15 סוקולפ5ק לע קנכוב ס5סו כ רמתל דפ ןומוסו תורפוס סרזעב
 ןופטכ ןולכע סמ לסר = = *וסויבבל %קסספ לועכ 53 וסיסו ןותולכל ןופונפב סמכב ס3 ןופנפנעל
 תופב ספיד ןוככ ן5לק 'טקל ןלטמ לכ ןינפתל (כוטקכ סג ןילטקנ וסיילסכ (קבוכס יסופק (עי6
 סוע ןומ ןיכסק זב ןוסמ יכנל ןותפמ 6ק 50 לחסל יי ןמודפ6 וו 060םי עטס ןומופק (דופויל ןימית
 סעכספ ןוממופ סב סכמ 67 (כוונבוכס סדעומ וטכ סתסוע וסולל סתול ולכקת כפ6 וסו5 ילס)
 ולכ 'כו סיסלס גו גולקס) כלול ןומולל ומוט סעכסב תוכסד ועו! סעבזל ןימעומ * חספל ןומא
 סימומכ לגנרל לכ 5כקק ן*ע )כ סומיעב למ לכ סולד 6פוז סלי ףפיכו\ב סי פרק תיעוכס " סכקע

 ךוסכוס ו* * חספד ןוטוו 1! סכמ "ו6 תרנע ומועס נס) ופנו 115 סכעו'ויז5רקק ן5 סיכ סווקתו |
 ךורכו וס ןכסוסכ יבס קס פס 'לכ ןלולכו בורתסו כלול תוכרע ימשו סיסלס םלפ ןומיסד כלולד ץמוע
 'ותכל לוס 6דס ץומיע עככלכ סכטסשב סל (קלסל ךולכז ידולו סמ 6עלספ5 סינללס ןקוילע ללס רמופ
 "לוו סב סינקפ6 סרפע 67ם סנםפעו םלס כלול סכרע ורת6 ןמוס סלעלז כתב סלע6 יתרממ
 סעכסכ סעבס תוע-ם | "סרוק ןפמ ורסזבלול 59טכל ךוככ סובל ססועול סלול קרפ ליל ?סוונכ
 6כטסמ סנולנס דו 6תכוכס יסו חספב* 6%על ?מעיסנ6ד תורפוס רזעכו יפוטס לוקב לי סכ דו
 6תיעכמלל 'דוער 9רטסמ סמר רי סרוק ןתפכ*סרובגל סרטסמ סקופס לו יסזפ קססס םללכ"לססל

 * פסו 69 לוו ןכסיסכ סיעכרסנ טמשמ ןיקלסל וסוומט ןוופפל \סכס תלתו בל די ןיכמו קלקז
 :ןט6ז ןמס סלועל רו ךולט = * ןקנ ןעס סלוש) יי ךורכ |

 תשמ ךליו תשרפ
 תתפ סיקוח יכר = *30רםו לכ 56 ס56ס סירכדס ת6 רכדינ סמל =

 ןופכו .* וגו ססוכפמ סומעקוכ ותר6פת עורז סמט ןומיכ ךינומ ך
 ןוככ ןומ סרק וסכ וערת(ד ןובכו וסכ יערת סכקד ל6רסו ןוכו₪

 ןורכוכ 6



 ךליו

 סכותכ יתככסו\ טרק וכ וטעודסס ןוסמע 6רויד) תחכ לוכוככ ןיחס ןישידק ןירכוכ
 090 סיתכוכס רקו וככע סעכס ןסיינע ירספו ניט)ד .(כוונכ וס) כקת65 (שכו
 ספל ןומוס ןסמ) וסוימוכ ןונו6 ןוטידק ןוק0 תלת יסמנו ססיכפל ךלוס לונ רטס וסיועק
 65 ןרססד יומו לכ רקתס 60 ןיפנע ןכתמ סכק ןוכ כסי ןוסתוכזכ) סורמו ןרסמ
 ןכווס) סוס 6רםיד (כיעו 5עורד ןרססד ןינכ סומקו6 פסו 56רםימ רקו וככע ודע6
 ףוזסד כ רככ | *'וגו סירת(סס ךרד ?6רשי 6כ יכ וגו רט ךוי ינטככס עמשיו טיתכד
 וסל ןיגכ יכס כמ כסונ 3סרסוכ סחלי) ןולכו רת6 לכ סומרב ךימסו 9עורד (לב
 ררכלסרמו רדוו טס סולע רדכ רדמל 6רשי וכירטכ6 סל לע) ףמועי סעורל נב

 ןומונ ךינומ רתכ 57 עו סוס 6פובד ףכומו 6עורד ןרסס פת * וגו ןקת ןתכ 06 ר003 =
 סַכַכ ספונכ ךלוו 050 ךכס ןסכ ךנונ'6מ ססמ ךלווןרס6 וס ן6מו תר פת עורו ססק
 6קנתססנ עכו סכימו סעורד ןרס6 תומ 507 %דור ינפנ חכ כ וכנוו סדכ לעורד
 םימטס ןמ סמל ל6רפו ולכס סממד יוענילכ 'מנעב ריסכ 6שמש ספמר יומו לכ ' ספוב
 חספס רחממ רט רוכעמ ונכסוי גו רחממ ןמס תוכפיו נקכ סמ עמוסו סתר ןויכ
 םכקמ6 סממד רקס לכ כפינוס ןסכמ סתתל דג סניעלמ ד 636 \ס05 יס ןוכ סמ
 קיפכו 6פמסד ספוג טככתס ססמ קנתס(ה ןווכ 6מ3ע3 ריסכו סולט 6סמםד ספוב
 וכס 'וגו ספוס עדוי סמכו סו וכ!עת 56 סיכנוס ךיכפ יש ס6 כיתכ " סרסיסד 6פוג
 6פוטסק סמו ספת רמ6 = * ךוכפנ ךנשרכסלמ סכס סטמ) סלק רד ןווכ סכפופוס
 - םוכלוס ךיכפ ןיס 05 6כועכ 03 רסוסד 6פוג ףרסוס רכרוו םיככתוד ספמשד
 פווגכ סשמ דיכעתסו רוסכתס (סממד ספוג ןידכ 6רסיסר ו03ו כיעכ ססממד 6פוב
 6רסוס ריסכתסו ססמס םיככתס סממ טיככת( ןויכ *36רטיה וסוימק 0םעפד (פובק

 ' םפוסכ (וסספ יונ "6רסופד 6רוסככ םמקםמ עטוסי סוס! | =
 ןוכמ ןיעכרס רועל ריס וטייס לגו סספסירזעוס(ש ןכססס | זר

 טרסיס ריסכו ןימט ןיעכר6 <וסל םיככתסו (רטונ ול 6 ריסכ 8
 6וורכח ורעת6 סו סוס יכס וסדו טפסמ 6)כ ספסכ ₪ ביתסר ומויסןועמס ררע6 "=

 סנגל 6מ1ע) ךורט:6 וס 65כ (יורכח ורעתסד ספ לע 236 רק סוג סיקוכ ןכ6ו
 ןיקפכד ןוחור לכד ן/ת6 6סו חת רומני ןוטמ 03 דע סככתוד םכ רכנ(רָבִק 99עוקל (ם
 תקפכ 95 רע סבקוכד 0תמטכ קופת ןינמונו : ןטרפתמויקפכ 0כקומו רכד על =

 ותו סיכקוכ ודסכ 'גוודזס סוכמו 5טמ 05 (רוכרד ןוכמו לכו סגוז רכ 6וסד רכדל 0%
 לקפמנ 6מלעב קרב רעת6 לכ סגוו\'פסר סיכמז %טמד ןווכ סדסכ ביסכת6ו רח6 =

 * ס9 נוטכו פרמ6 ותסו סדסכ כיסכ סנסד רחש י6ס) סול םוככ 6מגע יכוק לע
 כגלע 50 יודכוע טרוכד פרסה ןיגכ שד לכו לוס ךורכ סטדוק ו ןיבווו טק 6 לענ
 לוכע סנה וומוו ןטמ 65 רע כמו 6וססכ םוככת6 סו6טקכ יודכוע ככ פרס לד
 ןינכיוכנפכ קדככ (כוד סיכ ערעלו טפממ סנכ ספסכ םיו כיתכ סונעו טפממכ יכס
 ןול םירפ יסמסו רזעפס 'ר סרט * 6וס סודוד סל ס) כיסכו רס(ד סיכזוז 6טמל
 וכוטו טכ רכר 6תנעות וס 07 סו5רמ6 | *סו3 בסו) רח ותיונ 6וס ךירכ סטדוק
 סיס . 6תו | +0רקס (דוכ סיתת6 | (יטסו 60 ) = יטעו 007 סימע דיבער

0. | | 



 רפר קה יו

 סומק סרק6 60 יתדת6 6 0תתס (יסס 6וס סונילד כג לע \6 וולכוע ןרסכ 00

 סנס וכנמ 6סד *603 דודד סיכמו פטמ 6 דעד ןיבכי מ "ןכלמ )טכ 6כלמ לם קת
 נעתס ןידכ סומוד תרומל דודד סוכמז 6טמד ןווכ * סוג ליטכו לוסס 6תסו רורד יסדו
 ליטכו רוד (תסו\ דוד יעקמ ימדתסו יוכוסב ל/005 סול ףיככו 6)יעלר סתוכנמ ןקדכ
 לוס ךירכ 6םדוק דכע וכיט 00 תועו )ו וכנממ לופס) סכחולעו 03 60 סולל
 דלתומדקכ סוכוד 6וסס לוטכו סולע טיס סידכע ימסו 69) ףתוכלמכ סול םוככד סועע
 ימדתו נד בוודו6 דכ לוס ךירכ ספדוקימק ומקר ועכמ) טס רכ ועכ ךכ ןונכיפס ךכ
 .סכמוקוס 60 = * "גגו56רכד ףסות 36 ך) כר 6 לו רקסוו כיתכ סר( וקקמ

 ךייוי ןמ תומס סמלע | (9פסכ5 (8) = 6םדמ0) ועכתסממ סטמ) סכק סו 6
 ןס 56 = = 6מיוק (םמםד דועב (רסוס טונםול ךמע ןמ תומק "סרסיס) כ סממ

 תכפ וס 20 דוע סנו 6רסוס טוסו 6סמ םיככתו עסוסו ת6 רק וש ךיפו וכרק
 (ל\ סמ (רסיסד 0תוכטלוס יסדו -טולסו לל\ךלקמ (רסוס םיככקו (ער03 !ועית

 ' סתנעב סמויק 7 0 טולס .
 סוס סעס סקו ךיתוכס סע ככופ ךכסרמ קומו 'נגו עסוסי ת רה
 סממנ סול ל 56 - סכק 1 סכסכס0 סוירגו ארק
 סכל וכתכ סתעו *ףוטססוכ וב ופ6 סרחו ותורב ק6רפסו ימומועו כותכד 100 לכ
 סרק סכ6 כונסו וסמוכס יסיססופב סמימ 36רמו ככ ת6 סללו ת6זס סריטס תס
 ךתסכס סע בוכטק תכסר כב לע ף5 סמ סכק סול רט ךיתוכ6 סע ככופ ךכסר6
 םוכבתמ 6 םיככתסד כג לע 65 "ממסד סעכ לר רודת רסכ0) 9מווק תכס 0
 0רסכל) ככומ ךנט 6ד עו םיככת5 דכ 6רסיסל רוסכ0 ןול כו סרטו 6
 " ךיפוכ מ סע בכוס ךכס כיקכ ץד לפו 6רסכפנ עסוסו רמת ןגדכנ ' וכו56ו נס סדנ

 - * 6רסכסַל עסוס!תסוכו
 סכת רח 0%3905 +0 ןוכ סמ סוכת'ת כלו כת סתסרכ י'וגו סוסי 6 ןצלו

 לע תוכטפמ סול סרטכנ סוכת דקו סכ לוקיו ער 03 ועל סיל רטכל
 ןר פס \ככמ חתפ זת ילסרפוד וכט)וט לע רטכתסוסימרגד 6מוויק !ע רטכתסו לרסו
 6רקיכ ןינרתממ (לו ןיסבשמ 637 ןמי63 ףסכיכבל ןוליונ ובו קידכל יככ וסעמס תורוקז
 ימנעכ ןופידק ווסמ) מנע \6סכ 6מלקת% ס6%ע סמודקכ ןילכתסמ 6)ו ןוסיר מד
 .תורימז ןתוכ לכ ומעמס תורומז = * 6סורק ס6נע 6תוסכ 67 ץר6ס\ככמ יתד
 וסו67 סכמוכ סנולכ * סתולגב סללכ סכק ימק /0רסי .תסככד ןקכמות תורומז סלב
 וסול סכמוכ ספנכ "טכקל סוג ססכמל סתוכמו ( ףסיכטל (גוולול 55 ) = 6כמרו6
 ןידכו ךיוסו 63 תובופמ ותמיסו = דע ןנכ סויקורכ סע 6עמעתסתו לגולש
 תורקע( * סכעו סונירע ריו ?תכו * רווק 05 סרכ תורוזוו |קכסות סני)כ תורועז
 ןוחכט ןיסועוכ יכידרגסינירע מכ (ילונ לוועדכ ססד ןיפיסת ןומוס לכ וסיירתסמ
 :6דח מור דעת ךניסו סונומ תונפמ סגרטקל סענעכ ןויטסו ןונוס 6ס'עב
 תסככד ןחבפות וכעמס תורימז ."ןוטנש 05 ןומ רכעסו ןסוורת6מ וסנכל רקע ו
 סוט ךירכ 6סדיקד 6דח סנוווכ (גווד1₪) ןקודנ) יככ סע3 ד לעו סונילכ רש

 6םדקת נג ו



 ךליו
 (מודק חור וס טד טפנע סור וס 6דופוור יגיזכ רמוסו 670 סמודקכ 6סדקת('ג
 וסכ ןרקסמ .יסוכ ןרקטמ וסנכד ודנכ סידגוכ תנע לעו סד לע 96
 שו ססכ ןרקפתוי ודילוסל ןוככ וכוס 656 םממ וסוומרבכ ןרקסמד יד 69)  סיימרבכ
 ןוכוס3 םיככ וססכ וסועסו לכתס6ד ןויכ סתתו 0:ועל ןימיבפ וסכתס0ו ןוספוד סרקש
 וסיוככ ססכנ.ס5לו סכלמד סטודקכ דקל טולס קרן ףיפוסו ססטק ןי:פד
 וכב6 סנס דס ' סוס לע ןורקס ודינופד ןוככ ןומוס.ןולס וטדקק6ד ןונכ ןיפולק
 ףככמ יןימער6שמ ןפורפד לסרשכ סותפומלו .תותוקל 'ו 53 ןפכ רסס טודליסו
 ועמפ וסיימק ספיד שייק ןורפו סער 69 36רמו ולעד 6תעפכ ולעפס תורימז ץרסס
 ןודכ ערסכ ורמזמר יפע ירמזמ לקו ורסו ןסכסות 6ערסד דח סרטסמד ללרשי
 ער(כ יר6 סוס ןורל רק( לככד סתעמ סיססב סוס סממל 6חכמוק קודכנ וב
 סודבוכד 306350 ?לרשו ככ יכפכ ססמ סס רט סרותס תסז ורמסד 6לק יעץ ווס
 ורמ6ת6ד ןינכו סדח 6כמז 6ערסמ סרקעת6נו סכקכ 6רקסל 3(רשו ןיכימוה ודבכ

 יחס סערסכ וסווכופ סו\ תמול רע (מיוכת סכוו ןורתעתו ןוסכד רק וסווכוכ
 יסכודנ6 > כמ סנמוקוס 60 | + לנו סזס סרותס רפכ ת6 = חומל

 בותכר יס סדוסי'ררמס 0כ6 ר רמסד ?ומוד36 :%6 6 9
 ץרס וכווסד וסדו סדק תמד6 + סוס סדק תמד6 וולע דמוע סת6 רפ6 סוקמס יכ
 רמ60מסת  "רתכל םלו סתימרקכ וכווס +סדו וינע *ןולע רמוע סת רט6 -סוופס
 ומוקד ןיס אתלת * (תודסמ דוססיד יסדו דעל דעל ךכ ספ סוסו כיתכ יסוו'ר
 6דו * עטוסויוסד 6ככ0)  +נרוג -קחנוד ר6כ * ןוכ/6 ןופפו 6דסס63 6תודטסכ
 956 וסדו סמ ס - ןומו6 עכרס יכס 6 קחטור רמס " נכמ רותי 9תורססד (תריס
 -רגו סדעל ו סיסת רוכעב בותכד ןככמ קפניל ר6כ * 6תורסס סו בותכ 03 לרוב
 וסלכ) ןכו ןומוככמ 6דו סדוסומ 07 רט סוסד וקפחכ ןכקת לרוגס יפ לע כיתכד לרוב
 ביתכו דעל ךב ספ סוסו 6כסו טדעל וככ סוס תסזס ןכסס סנס'תכד עסוסוד 0
 רועט 16 סכ6ת "ל סרסוכ וסכ תריססס יסדו סוס" דעל ווכפל תסזס סרופס סתכעו
 6)כתס6ל תי כס "סמות דע תסזס סרימס ירכד ת6י'וגו ססמ רכרי\'תכד יסמ
 לכ ינמד סזרכ 6כ6ת יכס 6% סמות דע וסמו סינ ועכ תסזס ריטס תסירכד ת0וסמ
 ן'קלסו ןויתס ווס ןוכמ ןוכוס לכו סכקל 6משכ ופלגתמ וס)כ סממ רמסד ממ ןוטי6
 (מווקו יודו לע 0פלגתס3 סומק .סוות6 סוס ספענ סנמ לכו ןמת ןופלגתמו ןותפכו
 סרוס תפוס סריטסירכד ת6 כיתכ 030'ר רמס "סמות דע כיתכד ונווסו * סיפק
 רסס סירוטס רימ 6לכ רמס ססקד 6תרוט 036 ווקר 5ק י6מ = סול ועכמ תסּוס
 סו5 ןכוכתו תכטס סוול רוט רומומ בותכ סיכתד יל ססמיק\6 סו | * סלל
 6וס ךירכ 6טדוקד רוט סמלמ) רט סיריטס רישי רמ6 סכקד רוס + םממ תכמס
 תוס כס 656 | 'רמ6 סכקד סריס | ת6זס סרוטס ירכד ת0 קכְסּוי6
 וסוככ לכ ןכומת 6סו וכו * 6כקוכ דו רכד 6ד סרימ ףכסנ רוס סתַס לת
 ןפכמו * סרוט רמ6 ספמו רוט ורמס ןומו5) כ יככד וסויכועב %וקכ סשמ יכגכ וסלכ
 סרוט ,'" רימ רקימ) סיל סוט סשן " וג| סריטס סתכעו כיתכד סוס (כקוכ יס



 הפר ךליו
 וכס וס) שר 26 / "שריל 630 סל רמלה 6) סיעכבל סמו סנמד ור וס ד 6
 וס ססמ = 6לכמרותו סק)ע סגרלכ וסוסד עדוקתש6 סכסמ 07) סםממ 6
 ןכוכתד סווכ סליע) ףתתמ קינס סוס 6" תתל ספיעמותחב ןוכופו סנועל סתתוו
 :תומורטמר תחבזות סרומ רמסד 6ליעל ףתתמ קולכ ספי ןידורול ןיסזמדקכ ןועמ
 6תתל ףליעמ ותפס ןומוסו" דחיסת ל ( סכלפכ 56 ) ככ סמו סכנמ) תסכממ וסוסד
 ודקסת6 סתימורטמכ ןוכיסו סתוכורטקל סכלמ קבסמד ספכס סוסד ריס ורתסד
 וככו סם רוסו[ ביתכד וכויסו וסלכמ רותו סממר סקכס עדומקמ0 ו?סכ סר לעו
 סמו כותכווךכ ןוגכנ רי סמל 6תוכורטמד סתרוס +'ומ תפוס סרופס ת6 רש

 :תסזס סרימס ירכד תק
 ספ :עכע 0300 סורכדס ונעו = סרוטס סתנעו :ת6זס סריפס .

 ומ סממוקתמ ץרסו כותכד 6כמוקופל סעכ מד 6זר 0 התנע ו
 וסוילע ינסמל סד רתסכ ןולט סדקסתס) ןיגכ סרומ רוס ד לעו "ככ תסס )ככ סמלו
 ורלו ת6 ותעדו ומסוכ ביתכר * סמלו * ווכפל תפוס סרומס סתכעו כותכד סכול
 רעל ווספ) תסוס סרוסס סתכעו 0ד ודכעתדכו :רגויתומירסס יתעדו יכ בותכו
 לוכעתס ץכורופסב "ו סממוקתמ ץרסונכ6 רותו סנו וכוע סועס ולבו כותכ חת
 (תסכטות סתסס -תסוס סריטסירכד ת6'ויל דוד רכרי\ בותכ * לוכעתסד ןסמ3
 יוזוי ףוסב 095 וס רמס סנו פסל סכוו נועל 5תתמ סריט רקד ןיגכ לוס דודד
 יס זכסו = ךתומ סוו דע ךמ:עכ ןמ6ת50 סוכתד סמכ ו0סמ רותי ומי)טכ סוסד
 בותכר יורטס כמ ?פויככ סוסד יומו'ףוסכ 5לועכ (ותתמ סתרוט רמומל דוד סכו
 ןכ סתר סממכ סוס ופמ סלכמ סילעמ תריס 6" ןיכיוסלכ ףכמ ותו" לכס סיב
 סכווכל רתכלו תתכ סנועמו 6לועב 6תתמ 5וס וכס סדכועכו ןינןכ ןיתוכתממד סורב
 ומ * 6רקס'ו ססוכ סותכ 0תימדקכ סמו ןנכממ * רט כ כ 6רסקלו כב
 6ד וכולל כ לדוב וכס רתכ) | + 6תנוכמ 07 סממ 50 סרקיו ביתצד סמכ סרק
 רוטק רתכל * רטיו קודכ סותכד סתתל סכס דע ווגרדב תוחכ רתכנ * ססנע סכנמ
 סרדסל םכ רכ ועכ ךכ ןוגכ .* לכל 6רטק לוס דו סוס רמו לתוכמוסמד רפק
 ווקסד רת6) סורסטד סרקי 6קפסו ףלועל (תתוי סכווב יפסכ סורפמד ףקכס
 6 כד ויקמ 6וססו 6תתל סלניעמ כמ דיבנ רתכלו ןכופכו דיגכ לרובד (קימעל
 רתכל *6תתל (לועלמ לכל ןסכרכ סכסמ0 ססרתב סגרד דע 6גרדו ברד לכ
 סור6מל 6קש) ריקוד םכ רכ וס דו 9תומעיסמד 6רטק ס3ככ סרטק סרפקנ יעב
 * ותסד 6מ'עברבכ6* סד 9מלעל ורבכמ וכ" רככ6 ודבכמ וכ כיתכ סר לעו שוד
 רסק פרפקלו חסד 6עם לחול צדו 697 [60 סוס סד *וקי יזוכו ומ וקו זוכו
 +7 (6מ לכו סיר6ווד סקס רוקופפוךורטכסה רק 65 ןפכרכ קכסמ לו 0תוכווסמל
 עדו לכ ןסמ ונקי יזנכו סוסו ר6 = ורכס 69ד סינ כט סורסמד מס ריקו עדו
 60ו ךרכמס ןוע רתוו ןמ6 כועס לולב ןכינתד ןמסכ ןווכת ס לו סירס רוקו
 -25:67 6תוכורטהל ויכלמעו סכלמל עובמפ ןפכרב ךיסמ ןמסד םרד סימק סכמיקוס
 ןורבכ ןןזתמ ןוכ) ןסכרכ וטמד ןויכ- ןומ סלעו ספ5 ₪0 רזענ6 רד ןפינג ןוותסכו
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 ךליו

 ןכרכה 'תויקטמ ןויקטת6 קופכ 6לקו - 0נככ וטטפתויפתתווסנענ ןסכרכ ןיקפמו
 סכווכלו ןמס סכתסמ ןורמסמ 6תתל טרפו דכו * 6סולק סכנמד ףלבע סוימ:פ קיפלל
 ןיחכתממ ןסכט סווכ ליענ סו ןפועפ ןיברכר ןוחתפ סמכ ךירטנ6ד סמכ וסווכל
 ןוד נעכ וספ רבס וס ןימרגד )רמונוס רבס יפמ 6ככ ודס סקכ ןימלע וסלכב
 סלק ןוסורסמ ומס קולכ ןככמו לרמומ וס) ןיק"עד תעסכ ןוד מלעכ * יתסד 5מנעבו
 6% סוכומס ורקת 90 סוכומס רמוס ידכווג סכיו סירעס וחתפ ןומ:ע וסלככ סורכמ
 "רעס וחתפ סתטס ךכ ןפכרכר ןיערת וס) ןיחתפ לרטוד סמכ בורעמ ופתפ "טימ6
 וסיורבס ופמיתסד מנעב ' ןוד 6מנעב וס *וס) ןיססעד ןוכי6מ ןוסקומכלכקתתו
 וסט ריטכ רוזולכ רמוטו6מ *ןמס סכת6נ רמוס סוסד לע יסקמ םכ רכ קופי דכל
 6קנס סותמפס + ךורטנסד סקכ ןמ6 ףכת05 סינ סכסמו ךרכמד 6וסס רוד סכרכ
 נמוס סוס דכ סמו לכ ןיפרת חתפ סוס וסיד סמכ סיפק סירעמ וחתפ סימס וזרכמו
 ורק6 ןמ6 63כ סומקוס 60 סכר רמ6 * ןמ6 6 סדוסי ר רמ6 וסויר " סוכומס
 30 ןומ6 ורקת 96 ןומש 1526 סוסמנ כיתכד ורק6 ןמס דיבכד כ סוססד סעוכמ
 סנועס ןונ סוכתד * ירק6 ןמס קופכו דיגכד ( 93ט לס ) לכ (לוסס וסנכד (עויק יס
 6תתלד ץקס ףנועבד ניס ןמסו ןמ6 סכס ףו6 תתלד סלוע סניע'ד סלוע סלועס דעו
 ןוחתמ ןפכרכ לכד סריכד 9ימע 60 רמס םב = ןוות6 ןוכוסכ ןמ6 פכמיקו6 ףסנ
 ןכיטתר זר (סוססו סמ ורק6ו קופכו דונכד 6רסכ ספותפ סמ ןיפכתסמו ןיקפכו ןיעבכ
 ןיכומ ןירתד 039כ סטוטפ ןוכ סרסמס סברספ מיקוד סמכ סקיתס סל ססותפ סמ
 סטופפ וכ ןוכוכ ןוכתד 595כ ספועפסע 9ם ) ספופכ ןוכד 0'6כ16\ ת6סד 0ללכ ספופכ ןוכ
 שתיכתקד סורכו ןוכ ול ןנכיככ6 סלכ ךכ ןינכ (ולו תסד 65)כ סטיספ ןומ " ספופכ ןומ
 : פוס סטומפד )ככ ספופכ ןומ "6כוכו רכדד סלכסטופפ 'ן רכד'\ סכףת וכס
 36 ןוקורטוכ ןמ 6 מס וכווסנ ךלמ ןוסירטומ סוס סכסד סו כס ססוכמס כרד רפסכו
 6וססמ סכרכ עקסד ן6מ לכ מסת | * רמתס סו לוס ריפסו 69כד 90כ ןמסכךנ
 6תעמכויעסיווכ סיכסכס סכנ (לכונקו יזוכו מפס סולע ןויסכ ןווכתס 69 ךרכמל
 6% דוע 6ו סו) ןיחתפ 63 ךכ יעל ןפכרכ חתפ 05ד סמכ סוסכוע 6 ךורטכסד
 ו לועו) ו סימנפד סימס ינג וקורט ורמ6ו/ סומק יזרכמ 6מלע יססמ קופכ דכ
 ןעורי ןורודמב וקנס .וסנכ סכסינד ןיכויס לכת = *סותמסכפ יו סול יונ סיל ןונכקת
 וקפד ףתעסכו ןדע ןגד ןופתפ לכ ןוחתפ וספכו סכסוגפ סו תוס ןוחתפ סמכו
 *רכל ןומ ( ןיכ6סו %ס ) ןוווסו ןיפותפופתפ ןוכוס וסויטכוע וניכקר (יבווס ןוכיספ
 6מס ירקס סחתפו ססתפ לכו ןרעןבר ןוסתפר ןוסילכקל ןורק6 ןסממכ ןיחתפ וסנכנ
 ידע ןגד ןיחתמ ןוכו6 ןוחתפ ןוסינ כ ןיפתפ ןעדוויתססו סכסיבד תפ ףוססילככ
 6רודמ לע סרודמווס 6רודמ 6וססו * וסנכד סחתת ס0רתכ סרודמ ,תוס סכסינכ
 וע סוסו עכורמ ןכומגרתמו לופכ סיסו עוכר לכ סתפיע וס סתפיע ץר6 ורק(
 תיתחת דק 'רודמ סוס )וסט תותח נופסורק6 6וססו סלופכ'מולכ סתפוע כס 6
 960 ביתכ דעו 'ןודכ6ורקסו תיתסת סתפוע ץר6 ירק כבכו ס6תת 6רודמ סוס
 ןודכ65 תופכד ן6מ36תו :י6סמ רכ ןופייע 5 וסלכוונפכ0 53 ןירודו וספכו ןודכסו
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 ופר ףלו

 :ןומנע וספכמ ליכסתסו ונתטסד רכבורקס 6וססו ןימ' ענ קילס 6) תותסת ורק(ד
 ודוכ6תסד ןוסינס ןמ6 *ןיס 6כת6) ווכמר ורכב וסכס) ןותקכ רתס סוס סכסתו
 סכ .תילד ספתת רודמ סוססכ סו ןיתפמו סכסינכ סו) ןוכווד וס כימח 637 סיכמ
 65 כו6 דרוי ןכ ךלוו ןכע ס)כ כופס רצו * ץומנעל סיסמ קולט 60ו דוכ6תסו חתפ
 סכס 6% לעוו לו6סלירומ כיתכו" וגו תפמס יתעומ לו6ס ןטכמ בותכ סו 0\ -סנעו
 6 וםוירס = *סוכ רדק6 )ד 60 סוכ רלססד 60 (כמיקוסו .תותסת סתס וש
 * נו תורפכ ססכ ומת סייח סימרוקמ וכוע ותוס מע סטע תוער סיתמ וכ בותכד
 * סוטכוע ו 'ןיסכ סכקד (מש 6סדנ ועכ 6לד סוס 6ד סווח סומ רוקמ וכזע יתוס
 ןותפכד דע ףגרד רתכ גרד סנסיגל ןותחבד ורכטכ תור6כ,תורסב סס3 כונחל כותב
 ונס תוסו סקדכ סיכ סכווכ) כד 6קס םודק וסו6י0ו * תותחת ירקסד כס
 וכומ6 דסס .קיספ )ו רדת דיגכד ותסד סמלע סוססמ סכלעת65 גרד רתכ סגרל
 ןוחכתטודדע 'תתנ סניעמ ןסכרכ ךוטמ סר:ם'כ6ת"סוסג סוע רתו לע סלסמו וו רכוב
 לולכד סרוט 6תמינט תריס רמומ) טרסו ןובוס ןוכומז וסוו \0" ןומנע וסנככ |פכרב
 :וותופומע'ימעכ ועודוס ומסב סרק 503 ודוס 6וסס סויכ סתרמ6ו דס ןורוס רסס לכ
 6רמקנ\ 6תתל סליעמו לועג תת סקרוט רמומ) 56רסו ןוכו5ץמיזוז רועלסרס
 ורמסיו וכ תסזס סרוטס ת6 56רסו וככו ממ רוטיופכותכד 5תוכמוסמד רסק
 6תתמ ת6וס סרוטס ת6 +סנווגוססכוסלכ ןכו רוסו ז6 600 רמסכ 09 רסו6 <ר
 רע 607 ךילעככ 9רכחתסנ ךירתסל קס רמומכרסכ ונע ס) וכע רסכ וע * סלע
 נופל 6מו5ו סכ6 ספ ודינולד סירט סורפמ רפכ :סנמע תחכתמ6 סתולגב %תםס
 סכלמ סכ ףגוודוסל רתס סורכ : סומעוכודכ ןורק6ד ןסכ9 ןי36 *סעס יכודכ סורכ
 סנועמ 6 דוסו חנכ לד סתוכעטמכ | "רוסו 0ד קקוקמכ נווז סוס סקכו :ןכרכב
 רומק 6מיפט סרוטק 60 תומכ 36י)קכמו 9סיפחכ סכתממ) "סבתמ רכדמו " ףתת]
 [ר6ס לכ לע ךלמל יו סיסו כותכ סכמז לוססכ * סוכ לכד מייק סרוטק 6תוכמוסנל
 ' סכר וכוכופלו וכופ וופס 5וו6 כותכו *דק6 ומסנ דק! סוסי 6וסס סווכ

 *103% 035 = *ס35 סע תוטענ "יי לודבססוונכ ורמסו 6

 .םימשח וניזאה .תשרפ
 סלוסי כר | *ופ יס ץרסס עמסתו סרכדס) סותםס | \ ניזאה

 וסיתטקכ * ננורכע קמפ ודודו ודודל וכסותחתפ חתפ
 כס 0לע) כותב סמ = "וככפ ו ויתסרק וסית(סכמ ו

 סימזכ ףתורוס ידוקפמ סכסווכט *56רש: תסככ סר סכסו מס *'גו רע כלו סכסו
 ירוקפ לכ יסד ןיסימימ וס) דבעמנ לפר65 93902 רע וכלו "ףרכדקב סכ)וופד
 ןיקוכ:\ סמכב רו נס סכ\סד סטמ 7 קפודידנל קי | חכתשמ (ערכ תירוש

 ןקפכ ג יל ו -
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 ּוניזאה

 דס "וגו סתפ:ס כרוחכו *'וגו סתויססורממ 'וגו יככלס סל בותכד ןיטטק סויככ
 סת6 סולק סע יכ כיתכד +3 לכ ווס'תוקופרכ \רסונ וס תכנס סטמר דכעו פוד
 "קכדס סו . סכול3 63 סת סוככ * וגו סעכ 5 תויסנ ךידש וו רקכ ךכו ךידכס וול
 \,וער יתוקסו)יחקפרפס סכת6 סכורלוו תכספמ יכ ' ךור% יילוקכ תעמסו 6ד נעו
 6ער65 לעיממ ןוכוש\ ןכיוסד דועכ ורמס לסרטו ודודל םותפנ יכס ותמק כותכד יסמ
 תו כותכד רכע קזופידודובותכ סמ ססמד יורו לע סתירוס ודוקכ ןוכוס כנו
 וסל דכע סלקד סטמד סרדכ רד סוס ספד וסיתסכמ נו וסיתטקכ וו דבע סמ סם
 וומע לכד סכק ד ודודל חותפל ונס ותמק רטס קסכ 'ר -יודי נע רכעד סונכ ןיסכ
 6תוער) סכתספ סכקד סוקנוס טסכז :סומע לרכדנ 6 ו סכ6למ עב 6 סמד
 וקתשיו סכרס ויכפ לע עסוסי לופיוובווכ6 וכ 00 רמ6יו כותכ סמ ביכסד רתכ סממד
 ועב לד 6כ05מ םכו עועדומ 63 ססלע סכלמד ססודק 69 עמש סוס סמ * וגו
 וומווכ יתסכ סתע יי פכב רמ וכ וכ 63/06 כיקכ חנו" סונכק לו סיבלכ סינ סכמ
 ועכ 5כמו סוססכ סז שד 6קכמ לרשי ועדי 6תעט סוכ *וכלכק 65 כת ךכר סממד
 "ובווסיתס5מ ו וסיתטקב 700 ספמד וועווכ יכס וסכ ןממלז6 לו סלקל לרמי
 כמ רותי ספמל סוקנופ ססכז רט וקר :טרכדח סלפ< = ןלזאך

 עומס  רכד'וזוכ ץר6ומו\6סו סולט ועמס כיקכ פת * לע וככ
 םורק ריתו סוסד סטמ .* סימס ועמס כותכ י סכנממ סיקר ריתו סוסד סועש סומש
 וכווססו טופס ועמסוסשמירמלד מזו 6וססכ 6כ6ת * סומשס וכ'זסס בותכ כלל
 ועכד ןוד סוס [6מ רמו לק 5קפכ סיטור סרכתלוסמדז6 ןיריסט יכידרג סמכ ץרס
 ספלכ + 6כ0 6)\ רכל ווכ 96 וריד 16)ו 606160 רמסו חתפר רע ןימנע סער
 ץר(ס עעסתו *ונופד לכ סרכדסו 6רס6 סו כל סרכר6ו סימס וכיוססלתכ סמ
 סימס וכיז6סרועל6 רד ןפילב ןוותסכ 00 30" סיקלוק ססכז * 6רמ6 סנו יפי 6
 ספט ןוכ סמ רמ וסוו'ר * ס)ע סעוד 6 וומרתס כס ץרלס עמטתו סרכד()
 ' כד סימס ןורקסד ןעדומתססד ןוכיס סוממס סימטס וניז ףס רמל סטמ וסיעטיל
 < .ץרס ימוז סס -רעמס 69ו סיס ועמס כותכ סועטוכ  עדומתפסל לוסס ץר6ס מפת
 רמס סטמו = 656 שלו רכר רו וכ רמסד רעסול סמנע6ל ועכ ד לכ סעו 'ץר6ס (ל)
 חופתכ חתפ קחנו 'ר "ופורמס [ר6ס עמפתו סרכרסו סימסס וכו 0סכיתכרסס ונכ
 וכוסותס ןומע רפט לכ ססד זניע ןימע לכמ 35רשד ןוסקלוס ססכז "וגו רעיסונעב
 לעכו ןוד 6פלעכ ןוסקלומ ססכו ' ןומודק סרסוו וסייגע 6תוכטנסכ ןכממ ןכרברל
 סוקלומל ןו) לוק סנס 06 606 סטולפ) 63 סכ6נמל 6 סכקןוכ כסי 607 ותסד
 (םרפתמ חופת סו רעוסיטפכ פופתכ "סי ו רחכ בקעו יכ'ותכו "וע יו קנס וכ רסס
 ןיסתתו ןוסע ןופיח לכ ע סיסרתיסו םרפתמ סכק ךכ 9% וכליס רסס לכ גע יוכוומכ
 :ןימווג קגת סוכ תוסד חופתכ ספק חת * 6לועלד לימ לככ 6וס תוס ומס רסכ3 וו כבב
 טכמוס * ופרט תיסכ תלילכתסד סכסוס סתס סכמומ 0כ0 ר6 = טנטוט ן6מ סכסוסכ וכ
 חופתכ סלק = * 50רטו תסככ וכס רווחו וכ וכווג ןירת וס לכו קמוסו רוופ ד
 חופתס 5 :ךיתררוע חופתס תחת לפרסי תסככ סרו וכסו \ סכמופכ טרשו תסככ
 ןיכ |

/ 



 זפר וניזאה

 רופמ לכ 'מס 6כ6'ר * סלכוו סדר חס יסוו'ר" ןרתסד ןתסב6 ול 65 סיסרתס כ
 רתס ן5כ רמס קחכו ב * חופתכ ןרכ ממד יכווג'ב ןוכיס ןו9ס ןכמלקל ןסכ6 ןו36

 ורק לטכ ססנע %כלמכ תקכרתקד סתומיחרד ןוסוסכ ןוכיסכ סנמוטכ וכ תלונכתס
 קש ךיפ לעו סלכ וסיפ תוקיסכמ יסקש רול כבכו סוכטופ ויתותפמ לכ סימסומ
 סטפ ורקסד ןיגכו ירקס סימט סכק רמס סדוטו'ר'סיכמומכ תלולכת(ד ןינכומע לכ
 סימס ורקס 6דקכ ןרכקתמ דכד ןוכי6 סטכס 6 6ממכ ןנונכתסד ןיעוקר ןומיס לכ
 יסיקקס יעקב .*ןופ) * ןכמתד סמכ ןועיקר ןוכיס ן6מ *סכקד מט ורקס
 קפנו ר :ןכמת יכס סכס סכומקס כר יכר 6תדבסכו * תוכרע *ןוכמ ' ןועמ *לוכז
 ןכיכתר סומכ וכווב יכסלככ ןוכי 6 ןיפיגסו וכס 6כס סכוכמס בר יבד 6תוורכ יכס 6
 דו רעוקר'ז ןייוס ןוסונכקכ סכנמד ןירתכ סעכס יכס 5כד רכנד יתוירכ ןכיכת םרס
 ןיעוסרד ו6ככ וסלכ ןיונוסד בלו * ןסמסכ ןסמסןומ ןורקו ןילוסו ןוטסרד (ווכככ
 ןיוט) = > סככ5 "ככוכ > סנוכ * סמק .*סודסמ "קל יוףתכמ + ףווככוכ סעבמד
 סיעס ירכוס ךועוטויו סכ ודמפי בותכד ןומופ יכנל ינטד סוופככ ןופ6 ליכק3 ןוכס
 סתכ מו 6ק סתורוסד וקרו6 1037 נסו ןי'םכתמ ןונמ וסלכ סוככככ םוזוקס
 ןכומו6 ספק לונטד סעכ *ווכל ןס) 6רק רט6 תומסכ תוחט ססל ריו כוקכד
 6וירכח וכב) ןילמ ןוטיזפ וסוו / *ווכבדכ תכלסו סותכר סקכ ןנול!6 סולסכו
 סוימ 46 סדוסו רסד סוכ ןכורק יכסו 55 * ןייסכתסד בעסו וסכ למ ןעלומתס0
 .תומלמסב'רסוס מ.ק 0כלמ סמל מד יומויב לכתד יתיורכןומיסמ 6נפילוס וכסו ןמקל
 ססודקכ ונכב ודו ,תומירס שר9 .* ותיורכ ןוכופד ילמ ןסעדומתסס ןוקינס ןירתסכו
 ןכ6 תינו יסכלכ וסוסכתסד סמכ 6ובע סוססב ילו לע וסולבתס ןו9ס ןילסד סלע
 כר ךנ ן6מ סדוסו ר6 סכסת * ןכוטקכ %תירוסד ופרוס ותיורכ ןוכיסד ןיקר ןוכיסב
 "ןומפ ותוורכב עדומתססד סרתסופסב סורכ סכלמ סמלסו סכלמ ךודרכ סתמכהב
 סכ 6כ6 קל3 ירעסונ וחתפ ביתכד ?וססינוד 6סד ןקדכ סכלמ דוד סיורק 6רסיפו
 גרקו וסי5 תירכורק67 6סמסו ןכדכ ורקת וסו6ו ומכ וכס סכלמ סופט "סי סוס

 וכס קדנו קודכ ךטיסכ ןוכמ טפממו קדכ כותכר כנמל 6רקי וסרכ ןמו6ו טפטמ <
 סעכמ ותוירכ ןוכוסכ ופסו ןורקל סעטת סומקו6 ןורתכ 1 סכחת"ווס סנרד דויב ועכ
 סכק רתכ ןכ6 6ס ןילמ וכסכ (וורכפ ןורקו ותמוס דע םר0 * וס סעסת כיס ןיעיסר
 ןסכמ .:ו6מדקל ולגת5 097 סמ 0דסנמ ןדו לע ילבתס 50 ןינ ועדו ןכסו ןכיו 6
 ןוסיכיבכו וקפכו ו5סע (לק ןוכוסל וסל וקילס יתוירכ ןומו6 לכו ןו5מ ןגכוס3כ 0303
 5כ6-סיכמ קונתס6י%מש ןכ שרד סרדל וןו סיירכפ ןורמיו ןו)סשו לכו" 0600 ןיות6
 שרד סת > סוורכק לע ילגקס סתירוס סנו 6ד סרדכ 6רד סו ל 060 ןסכמ חת
 מכ טרכדקכווסד ןיכס למ ןוכו6לכןולולג ססמ ססד 6נכ ועו ורכממ וקפכר'לרתב
 מנע ןמ קילס סוסד קוי סוססכ 66 7 ילג 53 ממ 50ו קבור 6 כ קת* כול
 וכסוד רע רמ6 02 דכעו םממ סמוי וססכ סוס וככס סכס סירזעו פע ןכ בותכד
 50 וכיוסס רוס 65 ינג דכו קוס סריטס תס סכל וכתכ סתעו'תכד 6תוסר סול
 ספ לדו סרימ קחנו 6 *ירק6 סרימוכו סרימס ת1תכ וטו -?עטס ןכוז8 %
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 וניזאה

 מרקס םורכ ןכממתס ןי9ס ןינמוכס %16 0תתל לוע טריקט חורכ סכממת0 סרוס
 9 דע ןיסנענ סרקו טס רמ6 60 ינכ חת "= סרומ ממ רמס כבכנ * תתכ לועמ
 6רק ו סט יכ סוטמ סמ ךכ לכו גורטוכ <ורעו = סימס וכווסס כיתכר סנמ וו
 סומטס וכוזסס ססמ רמסל 6תעס סיססכ סכ6ת' ןומנע וסלכ םיערס סנמ סוויד דע
 6נכ 6מ)ע םוערמ תס יסמס ספ סמ רמו 6)ק קפכ * ןומנע וטוגרתס סרבר
 6יססכ + רק6"ו סמ יכ רמס) חתפ = *6מנע םיגרת0 ךכ ןיגכו םכ רכד סירכ ת0

 ּ :וופמ ותוכ6ו וקתתס6 תעש

 אשירק אטוז ארדאה
 יונמ רלסמ סוסו םר וכ סוורכס ומככת67 9מוו סוססכ א נא 4

 626 'רו סירכ רוע 'ר סיויק ווס) מע ןמ קת
 מקו טל ימוע ףוקז = * ףתיכ ומ סוסו סוירכק ר6שו

 ןכ םחכפ 'ר סוסו וערמוככ סנווס דכ רקס (סמוכ רוסו םר סכב יסתוכ ולמת6ל
 ו6מקמ 606 רסס6 כבת דכו/טס דע 3 וכורו6י6תכוד סכרורכד דעוו6מק רו
 סו קכפת(ד ףכימס 6תשסו סעוסרכ 030 םכ רכ 6ע סוס נו קספת6 03 ןימ:עמו
 (תוככ 600 רסס סו סעד סמ מחו םרומוע חתפ וכתו ווסד לע * 0תיכ יל(
 ל) ם%6 -יפרכסוכתו 6יורכמ רספו סכ6'רו סורכ רזע3ס ר ורסתססו וסלכ וקפכ
 ו)מ רדסיד סוכ 60 סינ סככרעמ 6כ0ד קחו ב 6כ0ו6 ווק קופ סורכ ריס
 רועט 'ר סק * סוורכק ןומיפ ןס'מסודפו ךיוחו כיתיו םר סק  סיקפופ'6כו יסכגנ כיתונ
 .וסכתטסד סיורכמ ןומיס סו ירפסוסו'תולכ ינכמו סר וודי ףיקו סימס וכתי ןומ 3יע6נ
 וסוו'רו סדוסו רו 056'רו סורב רזעל ר ור%תפ(ו וסלכ וקפכ "כס ןוכמדזו לרד6 וכב
 ועב ודי טמכ ךקנוח תו6ו סמכ םל 55 קסנו'ר לע כסד6 פיפ רוכקעו רכ
 6תסס 6ס םר6 = סומק ריעל6 רו יופתכ רתכ 030 ר כותו < מווולסכ ךכ ףפסות5
 7 ןימודק ןילמ 60 יק6ד גענ ספיפכ לכ לעיל ףכיעב 6כ0) סוס וערד ףקעס

 כקלתס6 חתועירגכ (סד ןורמוו 05 רט 6תכוכ םימ סגל 6כועב 6תסס דע ןפיב
 (כ6'בוכ' 6כררסס ךכויתסד 69 וסכ לעיל וסבלכ ווס ןירימט ;פכ רעו סמ עמ
 כיתיויופתכ רקבמ 020'ר סק רוסויכ:כ ןוטחרו סיירכמ רסמוועלוורכ רועל רג ב\תכו
 םר ףטעתס :רועט רסק רתס ףוססכ כותו רקס ססדירכ גוק 5 סירכרועש ר
 ו6דו 5וסוכס סי וללסי קיס לי עוד ידרוילכ 09 סו רל)סו תפס 63 מ סו סת בותומ
 ןוכוס סע שנו ווק ןורק 67 ןומו6 ןיכ יר6פ סוסו ו-06 ומ סכק 6סד וקמ ןורק6ד ןומוש
 סכסובכ "מודל ןותפכל ןומיס לכו סעוד דריו ככ 03ותכ רקד סיפוסו יות ןוררסל
 (ןתעס 6וכמ סומכ שה 0 'ןוסורקוכ יעכ סכק סל סיוק ןורקטד ןומי6 יכפ 'ןורפקחו

 סד



 הפר | וניזאה %

 ןוכוס סע ותו 5כס סכק 60 תפסו ווכוכרו סכק ןמדו6 5רלפכד לרד6פ 7
 רותו סייקילכד ןוסירקיכ יעכ סכקו 0רד6כ וערעס ףלד סע ןרעל 6תכנכד (ווקודכ
 ןויכו סול ךורופ סכקו 1פ3 קלפמו רטקמ סוסד סעכרוכ בותכד סעְכ סיניד 0רקומ
 65 1ע) ספד לעו"וגו ודו םכותותכד סידו םכויתס ססובכ ודעד ומכל סודו טוטו6ד
 וספכו ןוספוד 6רקיכ יעכ סכק ףתטסו = ס6וככ ודע סודו טיסו67 לע 030 כיתכ
 רפ לכ יורטעב ןפיפג יחודכ'ע סיכרפסו כס כס סכוכמס כר 6ס רמ 0 "סימע ןפת6
 ןוש 6תוודפכ עמסמל ית 6 סוסו ןומיתס לכד (מותס פסול ?קותעד (ו:זד 0רסיזמ
 סיתכוד ומיקת כס רוסי ןכ םפכפ ר 60 רמ6 ביתו סוסד דע * 6מו0 סכ6ד ןונמ
 שלד סיטק ?כ6'רו רועלס'רו 6תוב ינופוטכ וכתו ומו ןמת ווסד סוירבח ועוערו6
 5תסס ןוטמע סכפו ירמס ווס פוירכס כד 6כקכתס6 6רד0ב ףכווסר סמכ ול 6
 ₪5 חתפ -ןוד סמו סנופ ססכו * ןוחתתו ןיסלע יפומ) ןותויב וסנכו יפרופ3כ 6
 סכרטקת ל סרוטס דחכ מנעו 6סכ 5רטקתץד ןופוו לכ ותקומת ונעו ודור יכ6'מ0ו
 עווטמל \ת6ד סונוד מוד (תעוס לכו ףוסד "ותקופת ו!עו 6תמס כבכו סלקכ סיב
 ריתו סרפתסו טורפ 'ןומיתס לכד זיתס 'טיד 6קותעד 6קכמו ןומותס ןונמ סודקב
 לכד םידק קותע 6לכ סוס סנככ קכד מוטו [קכדתמ סוכ ככ 0סד םורפ 09ו כמ
 ןקת תי פו מכ מייזל ןיגכ ןקתת "ןק תת נו ןחתת6 ןימיתס לכד 'מיתס ןיקיתע
 ןירוסכ ןומולניוכוקתמ סוכמ ןוטסנה ןירוסכ 'ט קיפ6 ןקתת6 לכ" חוכס 57 ןובכ
 רכיע לכל ןורוסכ סוכע ןיטספתסר קלע 'ביטוככ רכופ לכל ןיטספתמו ןינוס ןיטסנתמ
 ונדותלב סרק סכוכוכ 036 חיכס 53 ןו עדכמ) ןוכרקי דכ רטספתמד 'ורוסכ ןוביסו
 ןימוסכ ןוכגס רכ חיכס 6)ו ןימיתס לכד 6מיתס סנע כונןכ סוס םודס'סותע סוסךכ
 'כרכס 'עסד סמו'דק ככ בגכו םילק שמס ןורק6 ןומיסו ןרימטו ןוימגתמל ןטספתמל
 סוסמ דקודח לככו סכ ילבת6ר סוד סותער וטירכתסר גרד ןומוסל :סמדק ירפסכ
 6רד כ ןופ ףכומ6 6סד ןופמ יכסכ סכרוע 6תססו6ל מודק 6קיתעד ןיכוקת ןומוסד
 - 6כריססס ופדוקלכ 636 ףתשסו סלמ יסכלכ ותפסו וכס סכעדו 657 סע כולחנ יד

 * ןו36 ןינמ עמשמל ותסד טוטק יסכז וכס לכו סמוק סכנמ ומס =
 טספתסד יופטקל 6רטנוק 6מויפו 0תוריט סוכ 60 לפורל 6כו= = אתלגלוג

 ותסד 'עלעל ןופוככר ןומלע ס6מ 'ד סייקודכ ןותרו סוכמו ריסכת(ו
 ןופכ6 רועו לוססנ סמוו לכ נט ףיטכ רווח 6ת) )וב וססד 6פטקר סרטלוקו5סמ
 סודס ך) ןתיו כיתכד ותסר ססמז) סויפסל סיותומ ןוכימו סוכו סימס ורקת6ד רתסמ
 ודק ץקיתע וס * לט סוססמ ןיפיטכיחופת לקח לכו סימור 6ווממת סו ימסס לטמ
 יססכ וסדו 'םכתסמ לו חכתשמ סתלגלוב סוססכ ס6מיתס ססלע תמכחו ווכגו רימט
 (וססד ת'פסר *(סור לכ) 6טיר וסוסד ןונכ וודופלכ 6םיר 6% 6ייננת 6 63 6קיתע
 תילו ךיכטו טיקסל (פומ %מותס 6קומ סלנע 6פומ ורקסו סיתס סוכ ס6)ע 6תמכמ
 :6ד ןמ סלועל סדו 67 ןמ ובל סד ןפנגת6 ןיפיכ | תלת = *וסופרכ סול עדיל
 לכד סור ססמיתס 6ד סלכמו 6חתפמ ו09ו לויסרתסד מותס 6תכמ דס סטור
 6טור כר סור ןימותס לכד 6מותס 6סודק'קותע ס(לנע סור 'תוטכק ר663 סור
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 = וניזאה

 (תויכפב סכרת 5 )ד 67 6סורכ יוסל סמ ערות6 63ו עדו 6)\ 0סירר6-ד ?םור
 6קיתע ךכ ןיגכו * כוסו סוכר תווחסו *ךמוקמ ל סרכ ירק5 6 לפו וכתלכוסכ 05
 ספמוקס (פומו ןומימ ןוכולנכוירעפ ןוכופ נכד ןו6 (וונת סיכד יס ורקס 6טולק
 יסד ןונכ וס (3כ )דק ווחת6 פו 6)וקטכ (יכתי (ס ) ןיעיעס וסנכו ןיינת
 ןנוכמ רפע .תלתכ ןימלעב ומקרמ 6וכס סו ודיפב סככ ונס רסכ סולק ףק'תע
 עכר6 עברסל ןוכמו ת*ת טרפתמ סיכ ספמותס (תמכמ 0סד ןוגכ חכתם6 ןומתרד
 וקפכד ורעסד (תוגופכ ריסכר 0פר6דמ | * סנכ לע ןול טופז ןוכ לובכ יתע 6וסנ
 בוסכ סיקודנ חרסו כיתכדות6ד %מנעל סווקידכ סוכ ןורסכד 5006 סוס מנמל
 ןוינתר ןיסרס ר6סלכ ןורסכתמ 606 יססמו וי לע גכעתת19"תכ ד לעו *רב\סנכ
 ןורטע לכ סוכ ןורטעתמקד 6גיעב ס5נע ףרתכ ןיכסד כס סקותע ו6ס  ןיפכ6רועוכ
 6רומט ס65ע סכוכוב סוס סוסו ןרסנתמו ןטס)תע סוכמ ץימוטוכ ןירסכתמ ןירתכו
 כתמ6 'םידק 6קותעו6ס "ןרסכתמ) ןטסלתמ סוכמ ןומונוכ רש כו עדות ל
 (מודק ףקיתעד ןובכו סלועב תכועב סלע סמיר וסע 6סור דחכ ןנולכו ןומיר ת\תכ
 סימרתס 6סידק 6קותע דוע .* תיקב ןפילכ ןורסכד ןימונוכרסספכ תלתכ סיטרתס
 6וססו ומור לכד סור ןיסנע לכד ססנע 6רתכ סוס ןורתכ 5קיתעד )ככ ןורתכ
 "טורק 6קותע דוע * ןורתב ץויפס ןומינוכ רסס לכ ךכ עדות 03ד ד ןומ ליעל יסד
 ןור טקתמ ןיטלןותמ ןיכונוכ ר0מ לכד דק וס לכו דס וסו דקכ סיתכלו סוטרת6
 ןוכר טטילק ףקיתעב לנתסד | אחצמ |" 6וס לכו דס ןונופו דחכ ןיקכדתעו
 6ןוסכ ס(כ סכרוט דס טומפעדות6 לד ליע> סותס ד סס)ע 6טור 0סד ור6
 6כונוככ סווננתסד סקכמכ ןקתתס ןווער לכד סוער וסיסד ןובכו * סבב לולכת6ד
 ןותומכ פכו ןימיע וסלכב םכתטס ןווערד סוער סוולבת 0 0ד דכו ( 6טיספב ףילנתס (ם )
 ןוכיד לכד ןוגכו חכתססועפרב לכו ןיפכס ריעוד יופכס ןורסכתעו ןינכקתמ תתנד
 3ולגתס ןורעתמ ןומוד לכד ןדוע 6ןסד קכמד (תולכד תעסכ 'תכמב ןויפכתסוןרטטעתס
 5 סכוד )כ תכס סכתס0 ךכ ןיבכו ןומפר ופכתף0ו ןוכוד לכ ןויפכתלו ספכמ וס
 67 לעו = > [יובווח ןופוומו סורתסכ עקתס0 סכסוגה 666 וניפ6ו תקל 0ו פועל
 פכ 607 6תכטה יתדופס תלתב ודחמנ טכ רביעכו סתכמב ורפר 6תזיסכ \סותס
 לכימלו סרותפ 6רדסל םכרב יעכו = סכת66סיכ 6תוממוסמר 6ללכ לכו 6תיסמוסמ
 5כ5 נע 6סרסס6 ןועמס ר רמס וסכ ודחמלו תוכמוסמד יתרועס תלת

 ותרועס'ב ןיפ6 (כלוטב 03 יסעוו ןת 6סד סכסד 6
 זכ סנכירט3ס 05 ימורחס ימווכ וליפסו סתכסכ 6תוכעתל סככורט56 0 ןוסוכובכו
 דחו '  סתומורטמד 6תדועס דס : 0תמולס 6תוממוסמנ וכז וסב וכוד ןפןד 'תכסב
 609 סוססכו ןומותס לכד 6זיתס ספיד סקיתער סתדועס דחו * סכלמד 6תדועס
 6כוקת ןוסונטלוסמ ןויפכתסו ןיכיד לכ ןירסכ סייננתס דכ ןוכר סט *ןי36) סב וכזו
 ס6מותס ס6לע סמכמ סוסו ןיכוןקת לכד סלנכ דפ (בוקתכ ןקתת6 סיד 6 תעל
 "טד (קותעד סקומ סוסו ןומועס לכד 6מיתס ס6)ע ןדעירס 660 ר6מ כד ס3)כ
 60 8 ןרעו%סמ\ רסס ןדעל טספתס סוסמ רכוע לכ) טספתס .סקוק סו

 טיר



 טפר וניזאה |

 סוסל (לכוזג 6 ) 6כרוט דפ טוספ דכ עדות 637 6קותעד סטורכד 6מוקס מיר
 סיוכיסוככ סיטרסו קופסוןוריסכ סמככ ריסכתסוףלגתלו 6חומ יססכ םטכ רסס
 ןונר י6סו 0 ירקקד סרוסכ דק סוכ סופרת ד סקנמילסכ 67 = ( שטיסומכ 6 )
 36סכו סלנע דסק רו סכקולכ סכשתמר רת6 סוסס דע (נקודכ 6תתכ טספתס
 6קיתעד 6םירד | יוניט | * ןויסכתמו 6נידד ירסמ ןינכתסמ (וולנתס דכ ןור
 רמי "מופ ןשו 63 כומו ג תכד סוסכ )ו סרודת ןוקבססד ןיקס דפכ ןורת לפודק
 ריסכתנ ףילנת 6 חומרסס * (תוסכ 5לו (כיע נע ןימיכב 03 ךכ ןוגכ 0סידק סרו
 סלקכ תונחר כיתכד ןופפ6ריעוד ןממיע ןווקתסמ סד 6רווקכ 6ניענד ןירווק נקב
 "ןוכונוכ )65 ןורסכו ןיוקתס6 ןירווס רססוס6מדק רווק 6ןססד 00 לע תוכמוו
 "בכ טיסל חומ ופסל ןינכווקכתמס סוכמ ןסכרכ לכד עובכנקכרכד "עוכב ורחל סקול

 ורווח ןוופבתס 6חומכ יסד ףתכרב סיכילת ךרוכו סוס ןוע כומ ירק 6 כיעד ןורווס <
 ןוכיוע נומו סוס 6ד (סכיעודחכ וסלכ ןיפלע ןיככל רועזכ בש לכ ססוע ילסנ ףכיעד
 % ס65ע \ סל סכפונ\0 סרפסד סתועימככ *ןוכווב ורכב ירת 0500 סכומו תתד
 ןיינת סקיתעב ןופנע ןומוס לכ ססתת ) ססלע \ = = *טסתת 0 ס0)פ ט ססתת
 6 "טד ןיילכ ףסודק 6קיתעכו םממ ןוכו6 0 ןיינת 13 ןומוס ןופכס רועוב ןופתת
 ןומייקתוד ןובכ 'קיתעכ ץינתד ןוותס ןי\ )ב6 -חכתמס 63 (3כמ סווסכתס סקותעד
 שוססנ (יילגוסותס סמודק 6מס ךכ ןובכו ןומויקתו 9 וכוס וסד 6תתמד ןוסלכ
 סוונתד סימיגכ 6ייננת6 סוסו = * נכד (מותס 6פודק 6קותע סונכ) סיתסד
 סוינגוסיתס ן6כרב לכ ךכ ןינכו ןיכס ריעזב :( ףוילתד 6וילגת5ד סוסס ימיבכ ילגתפד 0 )
 * חתתמד 3 למויקנ סוילת סמ ןויפת 6פידק יקותעכ ןוולתר ןמיתס ןוותס ן6
 יטסכ | אמטוח 6"( תפלל 75 סומק סמ6 "וויל ןכויעב 6סכמכ סתללובב לדו 5 )

 (מטוקד כקומ וסכו -ןיפס רועופווקד ספור ביטכ סוכד סקטדרפכ כקוככ 6מטומ
 6חוממ קיפב ספור 6לו %תתנד 0רחס 'ס (ימייספ 'ס סוונק קםדרפד (כקומכ
 " סקוטמ כנמד סכמול 6תימכק טדכעל ןיבומו סקור יססבד יופד סור ורקסו ס6מיתס
 ודח ןירטס לכמ ןוופ 5מטומ 00 = * צג סכוכו סעכה םור לו חור גולע סומו ביתכד
 ןטע סע כותכד סכמיקוסד ספכ ןיטכס רועזד סמוק סתווסס סור תסכ ףןילש
 סיקוס סכס סכוו כר יכד חתלב6ד ץרפבכו -ךל סטמס ותלסתו כיתכ כסו וגו ופסכ
 6% 6קלס דחכד ב20 (?סכולטנס 60)-םרמ36 6ל\וכס סמווקתק 6 6כס סו מופכ ט
 ביתכ 00 6מותילוי ופ6סב ןסע סנע כותכד סוולק ףמטוסכ (כודו סוילת סכור סב
 סמומכ סודה 6ק'תעד ןוכוקת לכ * סולת 6מטוקב 6זגורד סרקע לכסתויפמ 0
 סנכ ביקכד ןכקתתו' ס6תתסויכתכ ןיפכס ריעזד ןוכוהת לכו ןכסתתמ סותסו טיקמ
 ומסר קכס) סנט רעתס סכיד כסד 'ס) ס ןוכ סמ \6דו כנכה )ככ סוסו תומעסמכחב
 סנכד לוט *ף)כד ורוקו!כ ימת ?מודק ףקתעד | אנקירב = :יעפר וב
 וססנ ןוקיבטמוספכ יפו לע ונזע ןוריקו לכד 6תורוקו 6)וק ססקוד (וססע ירק
 (וערד ןימסנ =ער6וסיומס ץיונת 0זמוססב = * סכדווק סוילק סלזמ וססכ )זמ
 ו ןוסנע ןופווש ככ ןיינק ומי ססב 63כד סתופבס( 91ק יפסכ נכד יכוומ

 - תנת |



 וניזאה

 ןיקפכ וסנכו 67 רוקו סנזמר 6כסידכ ןוונת 6כט 6תוכרר 0חסמד ןיעובכ רטע תלת
 100 דכו "ןוכוד 6ויפכת 03 |סקכתסמ וסויכמ סעמת 656וסנכ 6מות 03 ןופכס ריעול
 וטוטפ זמ יססב ןוינת סוכ םודקד ןימדק ימדק ככ רוכט דע 6לוקסכ (וונת 6)זמ
 ןיעדו סנו עדותתטס סו עריות נד ןוםיר לכל סור סוסס ס65ע סרטוקד 5תוטיספ
 ןטספתמ (מימסד ןימור 'ג 67 סכקידכ ' סוונת 6)ומ פסכ לנכ ךכ ןיגכ ןופתתוןוסלע
 סמ ו6סכ סתורוקוד וריקילכ ךכ ןוגכו סוכ ןומכתחמו 6)זמ יססכ ןרבחתמ וסלכו

 )ומ יפסכ ןרכסתמו סכסיר יססכ ןיינתוס)כ 6קיתעופסכ ןוילתד ןוותס ןיפס סיונת |
 ןוט ןימווק 6 6קיתעכ ןוותס ןו56 כינס 65 0630307 ןיכרפ6 ןונק6 מויק) סיכ ןוינתנ
 שנומכ ססד וסויוונכ 6מעט קיספו וכמז ורת'וג לו ךורט:6 דכ סממ רמ6ךכ ןונכו ןר6
 וכוד ןסמ סוקנוק ססכז סומק ןיופכתמניפתתוגסנע יפסכתמ סנזמ סמ לכ (וונת
 סוד ןיגכו חכתמס סו רכד 03 ןימוקס לכד סמותס 6סולק סקיתע וס = >יִסכ
 רוטט טסו סנכ סווו קל ספוג לב סדק (יפור רכ 6% רכד6 63 ןיפנע לכ סלע שר
 ןיקת6וטטפתסד סלכר ספמותס טפו 6וססכ ןקתת(ד יומוקת סנכמ זיכגו סותסו
 דכד 6ד סלמותפ וכ ככ לינכת לו ןיקת6ו טטפת6ס ססלע דסמו סלע דסח קיפכנ
 6נזממ סולקו ריסכתשו 6סומו6סב סטכד |6מ סטב טד וריסככ סד רווס ןקתתס
 6רוקי 6לוממ רוסכ ריסכת0 דכ ןילוכש ןיתלתו ןירת) טספת6ד 6רס6 ספומד 6ריסו
 ןסכמ סוכ ןלונכתסו ןווגת סנזמכו ןומ כילכד דחו ןוסור ןורת ןוגע ןוסיר 'גורוסכת6
 6קיתעד סמכ ןכקתתמ ןומוסו ספמותס זמ וסוסד סכקילד וריקי (וינגתסל ורסס
 6ד וסנכ ןיונק ןרסכתס לכו ןוסור תלקכ לכ וכס סוכ ןורטעתמ ןישור תלת ודק
 * סוד ססותע ן6ק מות וו" ןגל לילכר דחו ןורטס ןורתמ ןורת ןוסור תלקכ סרכ
 ןומור ןורתו לכ לונכ 6וסו סוטרתס )ו עדומתמס לו עדות6 לד תי נועל חת
 ככ 63 6כיוכמב 105 סוססו ןקתתמ וכס 6רח6 לכ ןודכו (ןייגת 5 ) ןלולכ סיכ
 רתס וכוסנכ סטסמ יכרד סרקטפ יתרתס רמת 6ר לע סכלר 0תוערכ ןכטוקב 031
 ןותלת) טטפתמר ?תמכקה וריסכ סוס 0לוממ רוסכתסד 6קותעמ תכתט0 תורוט ד
 רוסכ 6טידק 6סותער סמו "סוכד ורוסכמ ספמותס (חומ קוססמ סקפכו רכוע ןירתו
 תתנ דוכעתסו ןוס סוילנת6ר סממ סתורוטו 6וס ד( (פוכסכ 65) 6תימדקכ
 ףולגת * 6לכ ןירסכ ןופ לולו ןופכס ריעזל ןטמפתמ תלת ןוט ןופ ינכ סדח שירו ןיפור
 ןיפכ6 ריעזד ססירכ לוועו'לתכב ס6קס) קיפכו דיבכד סרסכ ד קיפ 6תקכמ יס
 ן6עיטכ ןוכוס לכ יקס6ו 6פוב לככ דיגכו ךיטמתס ןמתמו סרח6 חוו דח דוכעתסו
 'םורכ ליועו ךסוותלו 6תמכמ וס גת גו ןנטת6 תוקמסל ןדעמ וו רסכו דסס
 סיכמ 6כטמתסה ורוסכ סוסס רח( וסט ' 6רק6 6חנמ ליכעתו ןופכ0 רועוד
 תומוסת ותפרכ תכד (רוכר 6קימעד מור דב ןרבסתמו ופילגת ל ןכוסמ ןורת ןיל
 וג לויעו ךוממת6 ןמתמו רסס פופ דוכעתץו ןיפכ6 ריעזד] ססירכ !ווע) ועקככ
 ןי לו ו6למו סוררס תעדכו דסס 6פוגה ןורדסכ(ו ןוררס ןוכוס לכ (וינמו לפובד וגב
 6ד 6לכו סוד +קיתע (לומכ ריסכל סעותס ס6)ע וע 6וססד ורוסכמ ןירסכ
 6קותע 4 6נכו דק לכד עדוקתסוד דע סדכ ףרו לךכ ד רטקת(ו ןיונת סדכ
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 צר וניזאה

 ןסכס ןו5סו ןסכ6 ןורק6ד ןרמ6 תלתל ןורסכ ןירוסכ תות 36" סומכסיממ םרפתס 6
 וריסככ 0נכ ןווערד סווער קותע סס ייגתס דכ * דק רתסמ רוסכ לכו ןוככל ןירסב
 ןומיתס לכד ספמותס ס65ע ןלעמ ךממתס ןרעו6ס "6תמילס ורקכ סכתסס לכו
 יונס 63 ןיבכו סמווסו 6תורומ יוס 6 רקס לו ססותעכ (קוריט ורק ןלע יפסמנ
 רתסמו סוסור סו יינגתס 6:ו סייסכתסד ןיבכ סת ירק סל ויפו 6תורימ סיכ
 כריכד 6תדגקכ = *ןניכס פס וכ ביתכר כפירקסוסתסורקס חכתמס 5תוריטד
 סוס ירק סויסכתסד שלק 6קיתע סת6ירקפ ןיפכ6 ריעו נכד 550כ כס כי
 ורק6ו תורומ יוס סיכמ .ווסכתסד געס קכ תפס 6תורוטד רתיכ ןכורק יתפסו ריפסו
 6כמת ןוסמ סמכססו כותכד ססודק קותעמ קופכ בס יססנ ןסכסכ 20 6וסנ סת6
 .תס עדו 9וסולכ6 'םממ סכרד | *סכרד ןוכס סור כיקכ חת :ערוותס0 סל כבכו
 - מיד לקותעכ סו 6מיתסל סמכמ סיסס םכו סכרד םכו"םמע סמוקמ סמוקול
 < ופרס סל ןומוכש = ןונוכם ןירתו ןותלת ןטספתמ סוכמ 6)כר 6תורוט סקכש יס
 יפסכו ןסכסנ ב0 כמ ופס + ןרימס רטעו ןוותס ןירתוןורפעכ קלילכתס סכ 6תירוס
 סמכמ טספתס דכ = סת סקכמ ס:ע סקכמ כבכו קכתסס ףויסו 6תנרוס סמכח
 ןולקלו תוטכס ןורק+ ןוספכ ןפטספפע דב פס ססכ 30 לונבת 6 05 לכ ןסכ65 כסירר6
 ידחו וורו םר ףקז " תוסע סמכחב סנכ כותכד (יססכ 595 ללכתטס 05 5לכ |\קכ'5 ב5
 6וייתס מודי + קיתער 0תעסכ פת -פד (תעמכ ךירמכס (לכו סוס ןדע יסדו רמ6
 רכד ונינכתסד רתסכ 6כקממורכד ןועכ סנכ ןיקת6 סכקתתסנ סעכ ןונויתס לכד
 דכ סכר 6392 סמכקיססו * כקומו רכדכ 036 סרק (עוויקכ ועויקת6 6 סכקומז
 טמפת 0 סויכק פס ףכקונורכרב 656 רוסנתס 05 6זודק ףקותעמ רוסכתו 6קפב
 ונקת6 6-קתמ דק סנוכ) סמכס 00 סכוכ 25 סמכמ סוס סכקומו רכרד סכתמ0
 6תוריס ןימויקתמ 0 סס מסד 6כקוכו רכדכ זיקת 6לכ וסוימיגכו סכסומו רכדד
 ס6 סכ'ב 20 סקכמ \ 6דכ סד ורוסכו סרכ סד ורכח):6 ןסכס וסלכל ב0 65כל 7
 יכד (תדבסכ | * 6תוכמיסמ וטספתסוודולוס ורכסתס דכ סרקת סכוככ 00 וכ ביתכ
 'קיפפו בעת 9סכ 'דוי דב לד רכחת0 דכ 66 סכיב וטו וכ6ק יכס כס סכיו כר
 ןכנ ןרפסתמד וסיוונרת ופכתטס סלכר סתומילס דו ןכ ורק6סכיב כבסו תדונוסוןב
 306 ןינפ = תכו ןכ טסו 20 לכד 6תומונמ וקכתמס וסוונוקתכ נכד לכ וסיווג

 וטכ ן6טס 637 סלקד יוסר6 ןועדוו וקפכו ן:פעד ןוכוונע ימודקכ רכ וכסוות6
 [6מד סוקננפ סיכוי 'וגו סכ וכלי סוקודכו וו יכרד סורסו וכ כיתכד 6560ס9ו סכומופ
 ןיכווש וטודקו ןוכוס ןימותסןומ6 ןונמד וסכיעטו 6לויטס סו יופר0 עדכמל יכוד
 -קפכו לעד ן9) 0 ןיש ןופמורסמתס 03 * סכונובד וריסכמ רוסכד סמכוסכ ןוריסכ
 כד סמותס 6םידק 6קיתע סומק סינג לסד ורכ 6 69 0.5 כט קפכו לע פד 7
 6כסר יככ ןיט\ "סכר ונוחדו תומיחרד סתומלט6ביסכלכ ןירסנ ןול0 ןונמד ןימותמ
 ספ 6תומינסכ ורוסכתס 5תמסו וסכככ לו ןונמ ןונסכ וקפכוו|6ע 6סד וסכ נערי
 קנומסד סמלכ ןועטשיכר רת6 = = *60)ע 6וססכ ןוסמע יקנוק ססכו -ךירטסל
 7" % 65כ סוס לכ דח לכ ןיפכם ריעוד (נימד סח לכו טםודק (קיתעד

 = יונת -. :



 ניזאה

 ורקסד ד 5תורומ חת 'ןונלע ומכעלו ספל סימס ךירכ סוס ךורכ דורופ סיב לוינת
 סמיר + ןרחס ןוות6 לכד סמותס לוי כבכו 0מודק 6לוממ .וילתד לווב לונכתל 6
 וס יס קיספ ו רידתיתסד 605ע ורק6 גופנו דיגגד רסכ לוססו נכד ספיסו
 סונע קיספ סגד ןדעד 6תכב) רודת יקססר יתד ונע 190 סקכזנ 'יקודכד סכודע
 6כוו רסכו דסס כירכס יתסד קלע סוססו 'וומומ וכוכו 95 רס6 סימ 6כומבוכותכ
 1006 ;כוכק סכס סכיו כריכד תדבסב | *ןוונפ ןירת ליפכ "ו ןבס קס תוקמסל ןדעממ
 3 סמו 'דיסוסד סרק סתכב תוס ו ורקסיסדו תכנה סעוטכ 050 לויכ ןלינכ לו
 6ד ןדע סוס ןסמ = * דפו סכוו רסכו ביתכד סזר וכויסו סע כרס יסיסד 'ד לויקתשל
 6ד סוט6ר סעכר 0 סיסו דרפו טסו ו סוס 6ד ןגס תל תוקססל ' ד ס6!ע סטכמ
 תי ורקס סנכד'פוריס ןסכס) כס סלכל ירק6 כ6 ךכ ןוגכו לווכ לינכ 6נכו 7 סוס
 וינגס ל סורתסב תוסעסמכמכ סלכ'תכד נכד סוויסוסתורוס לג\60מ סנכד
 0נכ 6מו6 ךכ ןיגכו = סמיסכ (וימכ6 (ס ) זירכס 0מסכ רכהתסרו עדיתס סו
 6כד 9כ סנכ סיתס סיכו רקס מכח נכד 6מויו'תוריט זומרת6ו עדותס 6נכד
 5 ןורוטס ןופנבתנמ סכדיססו ןומוי ןיל5 לכ סבומ6 לו כזמר 6תמס דע סםודק מש
 סו .(ןמולמ ןרטעתמד ןיככןירת ןיגס סו "סניכ ןכורקו 6010 6ד ס סמכה יססכ לכ
 סו 30 סכוכ ונויסו ן5 ןוקפמו 6קוסכ סרכסתמד די * סלכמ ללכת סביכד ןכוכת
 סכוכת 0% סכוכ 09 סכובת ירק6ו6מ 6 סכוכת ירקסוסכיכ תזסוסייונכ ןכ לי ןוכו(ד
 לכד סנוכת רקס סתטמ סיססו סו ןונופד תבוןפןונכ ןורתל ןיקנוד תעטכ ירקס
 סרד 6רפסכ | * סכוכת וכווסו (ליכ דס לכו פו ןומוס תכו ןכ ןוות6 ןומסכ לינכ
 סמ ותוער ספו ךכס רמסוולגל ס6מדק (מוחת סכלמ סקנטד רמ6 כס סכנה
 סל וסויורת רמה ןומו6) לתתלד סכקוכ ורקסד סנכ ורק6 סכויכת סכוקתו לוס
 ןוכמומ סלכ ירק ססרתכ (סו סנכ ורה 63 מל כ טד ובס 155 ןוכוסו לתלד סכקומ
 סכמ קלתססו סע רכחתס 03 סרוכדד ןוכיש ןופיגס ןיכמו סר ןולינפ ןיכמזל ןועודו
 סכקומ תסכדתסד 0תעסב - ברקת 6 סת6ומוט תדככ סמ לו בותכ סכמז סוססב
 קיפכס 3 מו6 וס לכ טזימ סלכ  "סלכ ירש ןידכ סע סרבקתסלועב סרוכדו
 67 קתס6 63ו 6 ןמ סד קוספס 05 ןוירס דקכ ןיזחפכ דכ | זי:עכ וסייורתד סתוער
 6 רמ6סומ 6נומכו רסס קיפפס 0נוו6דו וי ןדעק 0:וו רסכו כיתכ כבכו פד ןמ
 סתוולט סתודקסכ ןיורס סוק6ד 6תוערכ יתיער בותכ ךכ ;יגכ) = * וימומ ובזכו
 כו -טממ וסו6 סככד סנכ סוס סע רבסתסנ רוכד 00 דכד סלכ ירק כס 6
 (נוקתו מיקס יסו6ד ןוגכ 6ותס :קומדקד סכוקת מלט םירפ סכקווכד ןוכות ירת
 6נוענד 6יססכ 6קכס לכ סולת רתכ!ו וסט ילכ סותס 0:ו רותו טירפ כוונת
 6רטעכ סרטעתמ 6מו0 י6סד ןיגכו סתדלוו יס סרכ סמ6 %וס תח( ביתכד
 ורוס לכ סתומרכ סכ .כוסות6 ןיענע) סכמ קיספ6 6 לויד תוטרו סנכד
 רפכו סזססוובוכ כותכר 6)כ3 ססכרל סייבויקד ורוס לכ נכד :ורופ לכ ןירכעד
 לעו רמס ת6ד סממ )בוו16מ"6וס לכי ססס סימס תכס קס טתטדקו כותכו סכונע
 כיתכ = *יספ ו רידת קיפכו דינסו יכ6ד רסס לוסס טוטמ ויקרס חלי לכו

 וכ
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 אצר וניזאה

 טנוכתל 956 ?רסת סכיכ) ס6יכ רמה ןווכ * ךלוק ןקפ סכוכתב 6רקת סנוכל ס6 וכ
 = "סו ןכו סו 26 סכוכ סכוכ תו סלע סכוב סלע ווי: יס סכימסד סמכ כ

 6:0 00026 תכתס0 6לו סו תכו ןב ןוככד 655כ 6לכ סוכת + וסיווובכ כו 06
 ורק6 ןיככ ןירתד 69נכד חכתט0 סווננת6 לו וסיולע סעוכר וסדו ףמו6ד 6מוסב
 ספי6סו לונכת6יפסכ 6כ 6)נכ6) ועכ דכו סכיב ירקס ןכו ס5\ כד 9ננכו סכוכת
 3רק6) סיעפוינכ6ד ןוכמיס לוטכ ןכ יססד ןונכ * תעדו טכיכ סמכה ןורק6 ןכו 06

 ₪רסו ירוככ וככ כיתכד 6רכוב ירק6 ןכ סו :וסוגוורתד תודסס חוסד תעד =
 ףכ ןוכו ןיקנוח תלת ליטכ וורטעב יכרתס דכו ןוקלופ ןירת ליטכ רכוב ירקסד ןיבכו
 תורו וכס (דפ 6 ) וכס סו לטו סלמ דח סלכ ןיקנוק תלתו ןיקנוס ןירת ךכ ןיכו
 6ד ןכל ומיסססו וסיינמכ ןיזוכב ווסד ןורטע 67 תורו סמ > עורו סקסו יוכסד
 6רטע דפ סעוסד סרטסמו דסח ירד סרטע לה סווונכזוכנ סוסונכסד סרטסמ
 ןסוינע סלו כ6 ןומל ןורסכ דכו ןומ דוקו סימירכ ןירטעתמ וס)כו סרוכנ ירק6ל
 (ביסי +ם) תורי סו * 6לכ תירוו ד ןכ לוטכ סנכו סורר ןונפת ןורק6 וסכ
 סולו יוכל תורי 6רכ תרכ 3 תורי 6רכ ןפכמ פכעו ןזת6סוכמ 0תרכו ףתרבל
 45060 לכ עת יסו *סיב לכל ןוומו בותכד סונכ סתרכ ןותס סיכמו 0תרכ ו
 כלו = סדכ 67 ןרכחתמו ןלינכ סו כס וכס ס!כ דחו וכוס דסכ קדכ) קולכ ןוכ6
 ןוכ6ו  ןוריקולכד ורוקי ודק 6)ומכ ותו סטידק 0 תעמ דיק ףלכו ריתורימט
 ןכוכתו סכוכתבו תוב סככו סמכפב כותכד לכימסד סמכ סתוב ןוכקתמ סס) 30
 * ךנטככ סרזיטתיכ סועכיכ כותכו *סועכו רקי ןוס לכ ןופנמו סירדמ תעדכו =

 6רד(כ ןועמס ר רמ6 = ריקו 6סודק ס)וממ ןוינתו סכומסד סמכ נכד כ וכס
 ותסד מעל ןו 6רמטסל (כועבו ףתסס דע וס ןורימט ןולמ יכס לכו (ללכ סכולב 5
 תעדו סמכס תועוסו ןסוס ךתע תסומס סוסו בותכד סמכ ףכניסס 6תלס ןמתד סוסמ
 ומק לועוס 0פוסכ 63 6ס+0סכ סלקד 6תוער תטסו סיכמ ןיועכ סזיכתס) + ו
 ןוינמתס וורטלפ לכ תעדב תורו תפד סוסיסדו תוער לו תופר %סיכ כיתכ וורטלפ
 פוו6 6רימוט סר סוונבתס 55 6רק< תער ךכ ןיגכו + 19:ןמו סירס תערבו בותכד
 = וכ ןכינת תדבר ?רפסכ :'וו תועד <יכ 6לכ ספובכ סקומב סוכ לילכתסו סינובכ
 לכ ןיקלוק ן/רפד 6תודסס 9לכד סתורסססוסד 'תודע 0% תועד ירקת ו תועד
 סתסו פרפל סרטסכ 6תועיכנד 0רפסכ סופקו( סלמ 6סד בעפנ כקעיכ תודע סקי
 ןזמיתס וסכ וסלכ ס6ו 36 60 סלט סיתסס דכ יוס 6כו ריפס כ וכס סינפ סירת0ב
 63כ סוס לכ ןלינכ סיכ ןמיתס סיכ ןיקותע לכד 6קיתע 6סודק 0:1 ןמתס ןוכי6ו
 ןיטודק ןינמ וסנכו תופי ררסד ןומפ לכ -ןומלע ימלעלו םלפל סימס ךירכ סוס ךירכ ווס
 וכס )כו וקפכו ו6עד ןומו6ה ןימיתסד ןילמ וסנכ *5למסל) פכומומ ןפטס 05 ןונמ
 6כנמ ומ ילגנ ןיילגת ₪ קטסו ס0לג) כנוקדד ןילמ ןוש ןווסכתמ ווס תפס דע" סוס
 (פוסכב :וי6 657 ןיבכ 6% 6בדיכע כס תובדוינור סרקונ 63 ףסד 9מידק קותפ
 .ןחכתפמ סכסד טוטק וסכו ונס לכו סכקד 6כימפ (סד דועו "כדיכע יורטנפ מק
 ןימועו וסכו ונגד ומס ו6סכ ןסד וסנכד כועס סד ידוע ןילכתםמ וסנכ

 וסֶסכ



 ונזאה
 .+םידק'כינוב ד סנמ סייסדכ 5כ6 'ר רמ6 וקלוח ססכו וניל )וניסכ מנע (וסטכ
 תטסו יפו לכ כרעמ0 6ד סנקכ רמ6 6דח סכמ סללג) 5עכ ךייחו סככו ודו סור
 .רכ ליכו סוס 69 ןוכמז תלת דיגסו סיתוופסכ שיפרו ביתי ףוקתסי6תומר יל ןוכסו 0
 * ךטוכמ וכונכ6 65160 כ תיכזד 'מ:פ 6ןופרמס" סיכ סכ סירתסכ 6לכתס05 םכ
 .6רש6 סומ (נומכו בותכו = *ןדעמ סו רסכו ןכירק ךיע קספ לו קופכ ךעוכמ
 63 6ר סמוי מסמל סבכוסת 6כמי6קד ןומוו לכד ונע סכדסס (כדופס וימומ וכזכו
 .סומק ןונמ ס6לבנ סכועַב תססו סמו יסס רוטעתמ 6ד ?רטעכ 6סד יתוערכ קילס
 "בפס מויב סותכודל געיממ קחרתו 09 סמו ססויטירכ [6רטעתמ וסנכ סר סלל
 סכוסכב לופו סלד ןיגכ ןיל ס65ג5 6כורמ 9תססו (מויק ותוסרכ וי ככ 607
 .ומדקי תמסודסה ך6סכ ןוכמ טפסמו קדככיתכ 656 = *סכורט ףסוות6ר מעל
 ןוכוד סלנע 6סידקד (ימוד 6 ) = וופרוס ווחמ)ו6סכ לכתסי 6שיכמ ןסמ ' ךונפ
 וספכד (כומס ססד ןופנע וורתככ ןרטעתמד ןיכוד טוטקד ןיניר סלנע ספודקד
 6וטסכו ףרסנת0 ןיגרד וסנכ ןורוטט לכד 6רימט ס6)ע (כוטוכמ ןירסכד ןוכוכוכ
 67 6רוסכ ןדיק6 ןירוסכ וסלכו (וומגתסד סמ סוולגתס סגרדו 6גרד לככד (רוסכ
 שרוסכ סלןמ 6ד ןטרפתמ 6לו 63 סד ןורסכו ד סרוסככ 07 6רוסכנ 67 6רוסנב
 .וססכ דיחסוריסנ דחו דק לכ סכנמ ורתכ כל וכוקת ןורססד סומוכו (בומוכ כד
 רטעת6 סמ דחכ 6לכו קלתס6'גרד דחכ 63כ כ3כו רכ) טרפתמ 03ו וגנ וגנד רוטב
 6כלומד סוכל רקס סוילגת6ד 6רוסכ לוס דפ סימטו וסיסל 67 ןמ לד םרפתמ (3)
 וסלכו ימיכוכ וסלכו 3 גת 6 לו םרפת6 09ד סמ שוט 6רוסכ סוססכ + בל ונפל 6רוסכ
 וסלכ ן:כתסמ דכו ס6נע ףכוטוכ ןומיתס לכד ?מותס 6טודק (יקותעמ ןורסכ ןורוסכ
 .ןוטוכל ןומופכ (ייננת6 סנו רמט ד ססלע סכונוכ רב סכתט0 03 .ןטספת0ד ןורוסכ
 גוסרוכד ףכוקת ןיכיטוכ ןורת וסכתס6* טוטק ינוכוכ טוטק וכוס טופס ופוככ ריד
 )יעל ןיכוד לכ ןורטעתמ וכסבו 'תומולטו סתורוט ןומוסו טפסתו קדכ ןורק6) 6כלמל
 יסלס ך)מ קד5 וכנמ סל ןכירק ןוכמולו זס טפסמ ולס קדכו טפסקכ קס )כו "תת
 ןוכודו קדכוסס ססכמ יפסד ומולטב וסככ ומסר וסנכ טפסממ ןוכיד ןורטעתמ דכ
 רכד ןרכסתמד %תעמ םודק6 ןידכו יעסרכ ומינטכ 6מפעכ ןותחכ וסלכו ןוכקתתמ
 .(מדקו תכ6תססו 6מנע וכו ן6יבסס דכו 6תוודחבו ומחרכ וסככ ןומנע לכו ףכקומו
 .6וססכ ץתומד על יו סרעתסנ 6ירס פילת סוסו 6כקוכ ןמ קסרת0 (רוכדו
 סמל ךכ לכו 6מנעמ ןיקלתסמ ןוסכז סמכ 6נעב ןוירט וניכס סמכ כדכי6סמ כמו
 ספסכ םיו בותכ סלע = 67 קדככ כר 05 טפסמו כקו ןמ 6רוכד קחרת(ד ןובכ
 פרס רת6מ 6ןככו דטו מסכת )ו ןקדכ ו6סמ קסרת6 טפסמד טפסמ 0נכ
 6ר לכס * ונווקדככ לכוס קודכ םו נכס ימיב ותור לכס 5 סכלמ סמלס רו רעו
 .6מורק (תוכלמ קדכ לד י)כס רמלד סמו כנמופ6ןורק6ד 6לשנד םונכסמ לכס
 קל:מ קפרתס טפסויד סוס טק וקדככ רבו ודב םי ותכ ימודכ סרעתממ סיס דכל
 ספד פמוסר 6לעכ סלע ססכו פכתס6 לכ חת * טפסמ 6כ ספסכ פווירק6 כגכו
 "= ופתסמ סו סירקיב ועכ סלקו ימיגכ כזתס ל קלע עכו וודוסנכ קדכרעתס דכ וניפס

 ןמ



 בצר וניזאה

 סקול לוכי 55ו טפטעמ וניפסיפתסמ סומויוקכ 6עווס 5 ס6כז 6וסס דכו לכוד ןו
 כמ סכומתסמ 5 6כ6 6סד וכסכו לויככסב רמס תימדקקכ סכ)מ דור *קדככ םל סיב

 ופדו קדככ :ןיככ סוח0 קדככ ומס קכ סמ סוכ סכדיח(ד סכו ד וססמ ונופס ןוכוד |
 טפסמכ 6כת ו ביתכד ופתסמ טפסממ ונופל כסד רתב ווכודב סמל כופתסמ

 6יסכתמ קלעו סחדכ ורק6 ןידכ טפסממ קדכ 60 6קסכתק דכ חת = * ךרכעתס
 לע כל( 'ץר?ס ס6מ:לסקטפסמו סקדכ בסו6 כותכד סיכמ סויממתסו לסמב

 יוכוסלסכ 'מנע דוקו 6)\ קדכדיוכידב ערעס 037 6)ע לע רפטכמ סכווסיסמוו לכד
 שקו 6קמעד (רוכ סופכ ךמ לכ 0303 ןסכמ = * ספ סקס סלכ 0 בותכר סב
 * ןיווז סעברסמ ס:6על סכגס3 ןומוקוד ןומוס ןירועזו ןיסכז סיכ תיס 0ד סרדכ
 ןמיתסד ןינמ ןטרפתעו סרב 6ד ולמ ןדיפס כע = ( ןויעב 6כלעו *מלע לע 6ס )
 ספנסנו ןתכמ = -ןיפ6כ ןו96 ןרופס ךוסו ןימיתב לכד מיקס סמידק קותעב
 6% ןמתו וסכ)כ ןמיתס ווסד ןוכוס סרלסכ ןיולגת6 לד ןוכוס ןיפכס ריעוד ןינמ
 כותכד ד תורי ותריד ןוכיסו וקנוס סלכו וסנכ ןירורכו ןיפמ ןומוקס [6כ דע וכקתס

 קוממ ססד ווכוקתכ ןדוקס קותעכ 06ו 6כמיקוסר +0 * גו 5 סככמ סעס יש
 ונדוקלכ ןסתתס חפודק 6קוכעד 1ע0) סוכ ןקקסתמו ןיילת ןימותס !כד ססמיתס
 סיכ ןוכוקת ומס לכו (ֶה נסוינס 6וסו)דוקלכ סקותע סוס 6לכ ילמ לכב ןולכתםי כ

 56 סיכ סיולק 63) (וולנק6 05 מות חוק י סוכמ .טרפתמ 9 ןמותס סיכ ןדו6
 6וות 6מידק לקותעכ ןיפכסרועו *ןדוקס סוכו ווק סוכו וקפב ומ 60 סו
 פד ןוקרו פ עדי) קפכו \סעד ןלמד סולו סכו סרד6ב ינמ סמעיקו6 ו -דוקסו
 וכרד טירטיוכ כיקכו ורב6 לד סוכ כט קפכו 50ע לד ןסמו < 050 סכיקונ יטסו
 ועמו וטפכ 5:סתת'וכ כותכד 6רקוססכ ףמוו לכ סכווס !כתכמ ןועמס ב רט +
 סיכ ותוטסכ 0סד יפרו יטפכ ללסתת ווב "סלכ סרק סויחת 0 סכדוססו וקמשי) סימע
 * ףסרתסנ קנתסו 57 סתולדתססכו ת)רתססו תובדת5 סוכ טס) סיכ לוח
 .ןפדחו ןועמס וסנכ סכק סע ןווק6ד ןיסכוו סויקולכ בס לכ וקמסיו סיוכע ועמטו
 "וכלזיס ס30ו דס וידקו ומס סונמורכז 0 ווג וכלב ךכ ןינכו סמידק 6תכותו 6קתסס
 רתלכ סול6 [ר6כ יוודמוורכע ודעוכ סוכלמס סכס וכ לסט סוד ץרסכ וכלמ 6
 וסמת ןכ סר סימס | "ויתקת ךונמוו תמוג כיתכר וורסו ורבע ' ןוזת ןידקסתמ ןובודד
 פוד תרקו וכקתל ₪0 6כנמד ןוכוקתד ןינכ וסוורתכ ומווקתס 657 וזכתב וסככ

 ומווקת6 65 וסלכ טד וכוסר ןכ וכעמט רט6כ כותכד 6וס סדס י וכמדז0 93 וורוסו
 ךוממוו כותכד וס דס סימע סוירטל 6רוכדד 6רטסכ תטס תזוייקת (יסו

 וסדו = *כסז ומ תכ דרטמ תב ל6כטסמ ותס6 סטו ועפ ורוע סטו רדס ותחת
 רמת6 ףכס (כונמס כרד 6תרב0ד %רפסכ 00) י0רד(כ סכמוקוסד סקכ
 36כטסמ ותמלספו >ררס ןפ ירפרמ6 תסד סמכ\6דו רדס' רדס ויתפת ךונמוו
 ירקת6 יס סכקוכו רכד יסו6ד קרפו רמתכ קילכיתכו יסורמת תופכ 6 ת6סר סקכ

 סוס עדו 63 ביתכו ב6 ירקפו חקכדתס) לכ ןידרוט6ר רתס סוססמ תכ דרטמ תכ
 ה ןודתסתמ (סרטסמר סןמיפמ תכ 67 "סווחס ץרסכ 0:ת 0\ סכרע

 כ



 וניזאה

 6 דע (מודכ רסחב ןוכוונ ןירתכ סרוסכד ןיפכל ןורתמ סקנול כסו ומ תב 9)כ
 ןיזמלעווכרפת5וסומדק ןומגע ךכ ןיגכו ןופכסכ ןיפכס ןיקגסמ ווס 03 6מנע ורכס
 6כמו ש\=סכ ןיכוככ ןיקיז וכ סוקותב סוס )ד 5וטסו ודיכעתס כוקת 59כילמדק
 ןיקיז ןוניפו רכיע )ככ ןוקיז קופסקנורפד (כמו6 םתכס דכ |( סתפוכט ףס) פנרא
 וכרחקסךכ ןינכויפמדק ןומנע ןורקסןומסו רתפס) ןיכעדו ןורוסנו ןיטסל ןוקפכל
 = כוכת ףדלעו - "סיתוממוסב כמוס קיפכו שלק קיתע ןרתתסד דע ומויקתס 6כו
 קיז ןוכיסו רבוע ןורסעו סמ תלול ןיקוזכ ןיקיז קוכס 6כוכוכל ד (תוכתקב

 רכדכ ןקעת 0) סות וכילנ סכ כמ( קיפכ רתכ) 0 רתנס) ותומ) ןור6 י6מדק ןוע
 קפכ סתוניררקד (סינוכמ : סלכ סויקתס ףתססוותומווכעדתס ןיקיז ינסו סכקוכו
 6ריוקכיכרעתמו וסמדק ןומלעל ןיקיז קיכסו טטכד ספיקת סקזח (פוטכ סכוכוב
 סכונוכמ קופכה ( (כיניכפ לינכפו 6 ) ססיטובפ לונכתסו סריו6 וססויכבתס סיכו ןימוו ןקיתעכ זימגד סור וס כ סוססו (ץופו 630 ורכסת6 ךכ 9דכ ד ומסבת0ו וכד
 ו5סכ 0:ימ6ד סמכ ןימיר תלתכ ןמרוס לכ ךכ רחכוקכתמ( ןיזיר תלת סטודק 6קיתעדסומכ 6ד 6רטסכ סדו 6ד סרטסכ 0 יורטסכ טספתסו ףפיזות ד סת מוג קיפכ סדכ 67 ונמכתסו וסוווורק ןרכסת6 דכו 6מולד וופמכ וגל (תונידרקד
 סיכמויכווג ירתכ יזחת( ט וס סי ףךיק6) 6רווק שורק (לט ףיטכ 6תלגלוג
 6לע) םווקודכל כמ ןכסט 6ד (תלבנוגד מט יפסמו "ןיפידק ןיחופתד 93ק ןוקו
 שכמו (וסס רכ לט י6סמ לפכד סכמ ןמדו ₪ 69 - 6ויחספ 6ויכמ ןימימו סוכו יתסד

 יונת סנזוקכ 6וסס) סכק וקק סד6 סם ויתוכוומ סיטק ןכיכת רסס כמו" סכמו סוססכ 360 לגו סיקמס לטמ סיס ךי ןקיו 6דכ יסוקסס מ סחל סכל ריטממ יכַכְס כט רתכנ חכתשס 6)ד סמ רקס יססמ 0)כד ףקותע וס ןזו פרכרוקכ ?רסו כו 67 סכמזכ |
 תל סוונת 6נזמטכ לס 6ת%מ 6ווגת סתוכוכ וס יכוומ) ווחוככ כעו * יסדנ סלומב
 3ע ןוכפסו ןינטכ ןוזויפ פוכר ןופל6סעזת "סמ ןקולד סמכ ףפזמ ולסכ ןוולת כו
 .ףוכת6 לכו 6לכמ לילכ סוסד ססכ 6לככ ללכת 6 סוכד סריוס יססו 0תלבלוג 6
 ןופכפכ וופכס לכ קס דכו'69כמ ןנולכ ןורוסכ ורתכ ןירטס ןורתנ יופכס וטספת0 סיכ
 וכס 090 :סו) ועכמ סיפסךור6* סיפס ךר6 ורס5 סופס ךר6 ככ 6טודק 6קיתעד
 חכתזס כ 607 ןופכסד 6תווסס סיפ6 ךר6 330 ףיכויחל יגפכ6 ךורסד ןינכ ןכונת
 ןירוסכ ת!בלוגד אללחב ןיפכ6כ ןיפכס ןופגס6ד סכמזכ 056 עב 6תווסס
 ןורתוסימסו ווכסר 6תכססס סכוק6ר סעכ ןוכוס עכר0 תלת 6מית ילו  ןירוסכ תלת
 וורטסכ ןרכסתמ רתכל 6סירד ןי'פת ןונוסו סישרכ וסנכ ןרטעמד ןוסייד ןוווכג
 ןפו (פוג לכ ץיטספתמו וורטסכ דח לכ ןיקפכ 6תלבלוגר 50 ת:תכ ןוטעו ןירסכו
 טטפתמורטס יפסכו רטס יחסכ דוקו ןוכ לולכ ס0תונת 6חומו ופופ ירתכ ןירכחתמ
 סוסו 6בסכרוסס6ו וופכס רוסכו 67פכ ןעלכ וסוג ורת סוכממ דיכעת%ו וב לכב
 ורתכ רסיסד ץבכ רנו ו תועד 56וכ בותכו *תעדב תַעד ורק6 לוסו יופכסד וכווב
 תירול ןיבכ יפס) וככתכ טל" וכבקב 0 מיד (קיתעל לכ * תוליגע וככתב ומ יכווג
 כקעו 7 (וירכח ומיקוק טוטקכ סו דסחתת דיסח סע סיתכווקמוח ץרת
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 גנר וניזאה |

 . וימר לכו קחו ןכ ביתכ לו סכר ןכ "ףוססקכר ןב וכו "וס סוכ6 וקס וכ פרל
 ו כקו דיו תכ כבכו 6 תוסמיסמ וופת ל סיכו פלכ) סילטירק6 יש עו" תמכתב
 67 ק 6קיתענ וסכ דוח6ת6 (פוגו ספוגלככ ןיטספתמ יכוובוכס = *רפיו בותכ
 יונת 05 05כל ו קב תכתט6 לכ 0סד סו ןסוי 69 ןככתכ 63 ןימיתס לכד 0מיתס
 ןכרכר ןמו6 ככ ןינת 6שירל אתלבלונב = + יפדווככתכ ול \פסכ כס (כוד סיב
 וריסככ פלד 67כ 67 ןדימ6 דב 6ד ןוככתםמו ןומכו6 ןוכיסד ןירעפר ונוקמ ןופלו
 ןומוכ לע ןומימ ןוחפכר רתכמ 026 ריסנתסר תוממו 0כ6מ סומורכ רטעמר סףלע
 ורעס ןוכוסכ יככתםפו ןדומס וסנכו ימומ רסממו 6מי6מ סושרכ רטעתמד ורוסכמ
 ןדיספופומ וסככ 6דכ 6ד ןוכבתסמו 6דכ סד ןיברעתמ ןוכ\6ד ןובכו 626מ ןדיפ%ד
 6וכדכ 6דכ ד ןיכרעתמו תומר ונפח לתו ןכשתת(ד ןכושמ וסנכו ס0)ע 6חומב
 סמכיו נז 6כזומרוומומ וסלכ כבכנ ןויננתמו ןמותס ןיורו ןיפעט ןוכוס כב 9ב0סמב
 6רטסל ןוונתו ןויפס ןוכוק ןוכיס ככ סע3בפוגד ונ)קכ ןו36עו סםירד 6רטעכ ןורסכד
 ןיכרידועבד ןסומ כמוקוס ןפכמ עממוךכו6ו סטס כותכ כבכל וקו 6 6סו ןיכדוד
 סכלמ סונ עמשיו יופלוס עמ ורעמ סכפיו סכלמד סיטורכ לס!םי סינכקל וכדוס כמ
 ןיווו קיתעד +פר6כ קרוס דס 6דח6תמורעסד אתוגלפב | 'יעבד סע לכב

 סכנינ ףככוח ןוסורפמ !כ וסוינע ןכחתסו ףתורוס ידוקפר יופרס לכ סוכמ ןטרפתמו
 רטס ןוחר? ןומי6 ןוערו 63ד 6וכויז5 תמר ןימרפמ ןמוסו סכוקו סנוק לכ ןוינתו
 ןומי כ כוחו ו ןופוקת וסנכ כבכו "ןיפיקת.ןומוקכ יונת ןו3ס לכו ס0פסכ סועסר ךרל
 ןוכממד ןינכ ךכ לכו :'מסורסח +י פר )כ'ותכל סלקתמד ןוסור6מ ןד 60 ןעיעש
 ןוכוסכ 'פומ דחמ רב ונסר\6'ופכ דפ לכ וסכתסמ כבכו ספור יטיסרד ןיויתס ןיפוממ
 סוכת סוממ תמסודסה 'וי תוקרפלכ 'קכר סלקתמד ןוסורסמ ןכטמתס ןעיעס ןוכוק
 סיעסר ךרד וסכ ביתכד 655יו שכבו ןוסיר6מ ןוינתו ןכטמתס ןופיסת ןוכוק ןוכוסב
 לכל ןפעכ סנו ןועדי 65 ממס ועדי 59 סלירוימ ליפמ"ונםכו סמב וערו 03 ס!פסכ
 ית רוכב מוסד רטסכ ןידח(תמד ןומוסכ ונסכו (ימופכ 66 ספכורקת שונסכו קב
 תיעכמסכ ןומופד ןוננק ןוכיסכ סתולת סחועמ * לניו 6כבוד ןוסיר6מ ןלק(תמ סכמ
 לגעמ סנפ"'תכ יכסבו-ןוריסכ 69 ןורוסכ ןופש ןורקסנ ןיכסמד ןוסיר6מ ןווגתו ןכטמת6
 סדקפת6) קנמתנננוגד  אחצמ * מורד ירעסו ןוטוק ןוכיסכ סכתס( לכו = ךלגר
 657 ןוכוכ ןיכורד ןוסור6מ ןורע תמ יות 0קבמ 00 דכ)  *פובווק ( <רקעתס) (ם )
 !5סכ קיתער ףפנמ'יננת6ד תעסכו 6דרווד <קמוס 603 6 ןוסידכועכ ןיפסכתל
 כר וכד רביד לפסכ * כל ורק ןוטר תע'עט יססו 6ב\תכ סרוופ תרזת0 69נמ
 ותזפ ץקמו לכ ןוותס ןירת ןיכ 'םורס6 63 סו קיתער (סנמ חכו רט סכס (ביו
 5רפס נכד פסו ווס סיפנכ סשכו = * ןיפומר ןוותסב ככ רקד ףסמוקוסו כ6ומ
 (תכמד .ןינכו 6פונ לככ ןוטטפתמד ורס6 סוקנכ תו6ו קלתס6 6006 6רתסכ
 * סולל פילק 6קיתע 6 ןוכוד רעתו 697ןוגכ סקכמר (נולכד תתעסב

 ןוכו5 לכנ ןוכוד יקב ר5 ןוולת <סכמ ופסב יודיכפת6 6לו ןפכתס6ו ןויפכת( ןוכור לכו
 72 ןומו= לרפע 60 = ןוונעכ סעד שנ 56 ערו סכו6 כותכר סעכ ןוסודבועכ ןיפונקד
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 וניזאה

 65 כ'כו ןורטט ורסתמלו סנועלמ ןיונתד סתתלד (כיד'פכ תותומ דד ןוסולכקב סמ
 סמוקס תיכתכ"(ניריתכ כד ןוסוככקל ןוכס "כל (ןקלסו סונסר דע ?כודכ ןיפוכעמ
 ןיכווע ןומיפ מורד ונוי = "(תורוסכ ןנינכתפד'ורפס רכד ןוסונכקל ןכוכת ןכיד

 16 סוכווכ ווכיע ורקס כ'\כו ןומויכ 6כו ןימוימד ןוכווע יכויס וסייכמ ןירמתסמ
 עטוכס כותכו .*'רגו'סו ססרו 6 ורמסוו כותכ דצו\תומע תסשוס וכות 55 6רכ סומע |

 ןוכיסמ סרועטכ (|כלסטד 66 ) ןרעממר ורעס (כיע לעד (כוקת* וגו עומסי 60 ןול
 ןוסינספוממ וסנכ ומויק ןידכו * סכרק קגסל תוקבססד יר6מ סמ 'ונ 6 ןוומת ןירעמ
 ןיסורת ורסמ ןווכרו 56 וסכ ןדקףתמ ןיכוכב ןיכווע לעד 6תוסכ ןיכויע ןיחספתמו
 ו ןופקפ 05 ו כוע ןורק6ד ןוכו6 לכו ןומויעד סתוסכ ןורקס ןוכוסו וסכ ןדתסתס
 ןטרכתסד תעסכויסלעמ י6תת ןומיסןיטרפתמ ןוכיכבר ותוסכ ןיטד כמוכ רכ ןורעתס
 רעתסד ןסומכ יוחתסו ןמווע ןוחקפתמ סנש רת0 ןיכסי) י6נעמ וסתת יכיכב
 ןויחתס6 דכו "סינוד סרוופכ ןחתםסו 6סוקפ סכיעל ממו ;ימיוע ורחתסס סיתכיטמ
 עברא *'וגו סנוקס לו ןמוק סמ סרוע כ כ כגכו טרול ןימודד ןוסור6מ ןוופכת6
 .1 סקופ וטיסרכ ןירסכד ןונכתד יתכ 'ד ןיריסכ ןומיפמ ןוכווע ןוכוסכ ןוווחתס ןיכווב
 ןכ6ע בותכר ףכמיקוסד סמכ ףכיעד סמכו6 ןווגמ יקפכ 0תוחנססו ינוע ןורק ל
 גרלמ ןוכרפו6 ןיקככ 6קמוסמ 9סרטסכ ןיטסלתמ ןוסווג ןוכו6) "סכוע סעכט קס
 סיטטוממ ףלו תוטטוסמ ץר6סלככ תוטטוסמ 'יוומוע ןורקס ןומוסו סכודל תוסס
 "ותכר סיב ןובו בט ןיכ ןודכוע ספגו ןימיוקד ןיכרחוס ןיקפכ קורומ כיד וסנכד ןיבכ
 ןיגכ תוטטוסמ סו םיטטוסמ סוטטוטמ 'יווכיע ןורקסןוללו םו6 וכרד לע ווכוע וכ
 וקכתסמד ןפכט ןוכיס לכ ומסר ןוכוס לכ ןיקפכ רווחמ *םיכל כט ןירטס ןירתל ןוכוסל
 ןו/ס וסוינע 6תסרל יכווב תלת ןוכוס ככ ןייקתסס ןידכו * פרמולוסל סכטנסל 0מנעב
 רכ סיניד וכווגמ סורכתל ףוווס ךס לכ סרכ 07 ןקכדתסו סדכ 0ד ןיכרעתו ןיכווג
 לכ ןולכו 65 'תתלד ןוסווגלכ ' לכ לע ופפ סוסו ךירטנס דכ סיכ ןנולכוסלכד רווחמ
 וספכ דס (יתוקבטסב 6כסו סקורינו 6קמוסכ 6מכוס3 6רווק ןוג רחס6כ ןונינע וככ
 ןוכיכבד ןיבכ 'חגס0כ ןימיכב ןויעב דכ ןיחכ תטמ כ יוכוכב 6רווסב ןויחתסקו ןרחתסס
 סלכתסהלו 0חגט0ל ןולכו 00 רתס ןיכסי ל ןוכוס יסו יכווב\סלכל 9קנס0כ רת6 ןיכסו
 ןיפתפו ןומתס ןיעתסו ןיפקפ 65 תמולט סדס סתעס ןוככתסמ 09 ןימויק 0 ןוכוכב
 כ6רת ךיכוע עוקנ6 6ס כוטו 6ןכר תווחסו כ דענ וסוילע פס טקוקפ (כיע סנפמ
 6יעכ ס)סורו 0סד וגו סכטס תומסרמ סכ ךוד3ס יוגנוע דויקת ותכו ןכספ סוכ סלםורל
 *גמקר סלכד וגו סרפת טפסמכ ןוי:\תכד ןויכ 65וסלםורו כגכו סכ ןונו קדכ כיתכד ןכ
 םוכלו כטל סכ ךוריו וכוע סתטס כד ותפס (םודק ףקוקעד ככ ךיוע ךימיע
 6רווקכ ןויקתססו ןרסתפס ןסלכ 6דמ תוקגט 6כ 6כסנ קנריפנ קמוסכ ווחתסד סעכ
 6כ כט 6לכ ס\טורי סכרת ךוכוע סתסו קנט ןוכווג ןויעכ דכיקכתשמ 0 יוכיכב
 "₪ רסק סנטס תומר סכ ךודפס "וו מיע דימקךככקס סול ודב סימקרכו סוכר ומסרפ
 סלוענו סתתנד 60 (וס ן6ימ רודת סמווקב סמייסתס 03 כ\ב 69סכ תוססר )ו כותכ
 טוכפ 6 ותכד סוטמ ץר סיממע ךי5ססו6מ לסרטו תרספת [ר9 סועסמ ךינסס בועכ

 סוקס |

 7" ש"י". <.



 ףצר וכזאה

 ןינכתסל רת6ן9מ סכטס"םרמ -ופתתס 0מכו6לווגכ 0תורדקב ןיכויפו תורדק םיעס
 7ק0ת6 סכודו 6550 ככ סוד סוסס סכטס תופרמ םריפו רוק "ו יניע ץו36 ס:שורוכ
 'ותכ יסד םכתש0 (כיד סדו סכס תורחס דעו טק 6כוד לוסו6לד 325 6סרטסכ
 ווכבו סיתס 6502 רכד ןוטסר ירק( וודומלכ '6 חת" סמסס תירח6 6יסד סכ ןונו לכ
 'רכמת ד סמות סו תומר ורק6 6רחס רתסכ 6590 רכקת דכ עדות ס)ד סמ

 קכתסס 0 תופסר יססכ וליפסו תוססר ירק6 ןולכוסינ ךוסכו סוכ סינגת6 056
 כיתכ ותסד לקלעלו בוקכ תיטרק לכ6 סרודת תמווקתס ססכ סוס 030307 סלטורו
 ספונרפ לכ ספונרפד נוקת ןיפפריעוד | אמטוח = "גוסנס סכס ןוי:3 ומסר
 "עטוקד ןומיתס לכד 6מיתס מוד ףקיתעד 6מטופכ 0 07 סמטוק'ערומתס0 סוכ
 ןופכ6 ריעו וסב * לכל ןגומד ןופור ןוקפכ ןוכקוכ ןורתמ 0925 סיוקד סיוח (קותעל

 ןלוח6 סכווגו סכווג לכב סיכ ןדוח6 יכווג 5כ ככ ישסכ *נג\ופסכ ןפע סלע כיתכ |
 סככתכ 650 וסנכ ןומסכתמ 6ל ככ ףככת סוססכ ןדוקסד סוטק כידד ןוסור 65 סמכ
 וסמ .כיתכ 6 ןכרקס חור ת6 קםוכס חור תפ רו חרוו כיתכ לעו סתתלד סקכרומל
 חור קס קחוכס חור תס לו םרו) * סור תסכ | * (כוד ורסמד תומסכת6 חפיכס
 ןדחסתסד לכו פמטופכ ןדופסד ןטרוכבוסנכד קחוכס חור 0 630 כיתכ 05 ןכרקס
 י'וו תורוכג פלו ימ בותכד סדפכ ןדח6תמ ןסרוכב סמכו ןמסכתמ וסנכ וסב
 סכנת סכקומ לסל ןופ6 ר56 לכ 0נכסד 086 קככ ןיכקוכ ןורתמ קטו ק סו
 (יתע וס םולגתסו לכנתו סו 6קבלמכ סכתט6 וסנ+0) 056 כקוכ דחמנ
 ךיר 6 סטוד 6קיתעד למטוח יל סטקס ותפסתו רט וכיוס *60כ סכתש6ו סמו
 דיכעתסווניסככ קיפכורס (ככת דכו ריעז 6מטומ פסו סיפס ךר6 ירקסו טספתמו

 םוורכח ורעתלו תרדסכ ףכימ6ר סמכ לכו סקיתעד סטופ ו0ס) בכעמ |90 סיד <
 ינסמו 600 סכנת דסמ יכקוכ ורת ונס סיקו6 סכס ףכוכמס כר 6תדבסד 0רפסב
 6תכקוככו = * ןומכלכ ו םורו ביתכד פסו סכופו סוכ תוסד סבט סקורו סחיוכ
 ןרמסד סמו * רטט רופטו סיכ ןכס לכ וכס ףכקומכ סעו יסיחופתכ ךפ0 חורו כותכ
 67 תע 607 ( פסי 55 ) ספוג דחורטסירקכ חקוכס חימַס קיר ת0 לו יג
 טתומסכתס דחו סלכל %תומסכת(ו ספויכ סוס ילסד ןימותס לכד סמיתס סולק
 שנכו חפוכ כותכ ןורטס ןורתמ וסופד ןובכו 6סכדמד 600) סכנת סוססכ 6תתלל
 כותכד דחל ןיקלס וסיינורפו סוכוכט עמסז) ןינרוא = ורתי רמת ןיככ6רועוכ
 (בלעתלה 0ס) = 6כעתסד ןיגכ ןומוקע ןומימרב סיולת ובל סכד\ס עמו ךכו יי סטס
 תומכקב סוס ף) ולוסכב יוסד סלמ נכד וליסככ לו 6חומ סיכ ןיחביו'מומב ףע6ל נק
 וכסוספכו מנעמ 6לק ןיפטכד ןופדנד ןוסורסמ לכ ןוילתןו5ס ןוכדוסמ *  תמולמ
 ךוטוו סימטס ףוש וכ = * וגופוקס ת ךינוי סווימס ףועוכ וסב ביקכד 'ו כז ןורקס
 ךינמ ךטדמכ סג כותכ לרד 6םיר 6סד לוק פט 6תטס (ופק 6רק ו6ס לוקס ת6
 ת5ךינוו סימסס ףוע וכ (תעפ י"ט * וגו ךככסמובדקבו כותכ ךעדמכ 3!קת 6
 סלמ דובע %ל יוכלכ לכתסול סמ לכו םכ רב בוטחד סמ לכ וסד) 30" כיל סו )וקס
 רוופכ עקכתמ קופ6ד סלע סוסו סוכ ןווכת 3 נסו סותוופסב סול קיפ6ד דע
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 וניזאה

 ורפמ סו) ןיפטכ לק .5וססו 6)ק סיכמ דיבעת6ו 6ת\עכ (םטו 6קלסו נז
 רסן וו עשו סכירכד לוק וו עמםיו דטסיוכדוסכ לויעו 6כלמל סיכ [יקלסו ןיפרב
 סיתוופסכ ןונמ (קפ6) ועב סכק ימקמ טכ רכ יעבד 6תועכו 6תונ5 לכ בגכו "פס
 ןיעקכתמ ןיקפכ ןילמד ןויכנ" סתועכ "תועב פלו תולכ סיתולב ו6ןול קופל 03 67
 6רת6כ ןוג דוקו ליטכד ן6מ ןו .ליטכו 5% סיכ ודיכעתסו ןיסטו ן'יקנסו סריוסכ
 ורק6 6וססו ןוכדו6) ספיטכ ףוטכ ומלח תלתוק סכפמר שור( רתכי תתפ ף) מוד
 'וססכ תכ6תססו סמיקע (וססכ לווע קו ןימדופד (תורכ'תופכ תור כלפכ פרכ לחכ
 ןונמ ןזס וכ רסס טוכנ כט ןיכ ןופכת(ו ןמת תככעת( ןודכו 6פיטכ סוססד סרסכ
 יתומיקעכ ספיטכד 0רסכ'וססכ 050 ככעת6ד סוסמ ןחכת ןילמ ןזס טמו ירבו ןסכת
 .סכקומ * ןימוועד סכקוכ ןיכרסו ןיכקוכ ןוולל ודו סכקמ וססכ :ורירעל סקותמ וכ ןפכתוו סעטו דעווכל כט ןוכ ןיסכתס ךכ ןיגכו ספובב וניסככ עווע 69 ןיפדופד

 יסכת יפנו סקמדרפד 9כקומל לייע ךורטכ6 +6 0:7 6וססמ  ןיעמד ןיעככו ןיסייעד .יכקומל !ויע ךירטכ מי ןיכדוסד סכקוככ ויער 6:0 וססמ 6מטופד (כקוכ : סמופד
 = .וסס לויע ךירט:6 001 66 סכ רעכתו ופס רסיו וו עתשיו רסס לק סוססע 6ם0נ

 .6פוג לככ לויע סלק סוססע %לכ לק סוססמ ןילמ רזגולולמו פופר .9כקוס) 65
 :רונכ בותכ סר לעיופמ ריטכד ן6מ ססכז "סכד\6ו6סכ סוינק סמכ סוכומ ם גרתחו
 ןלולכתס סעופכו סעוקס סוכ ירק סכדוס י6ס > סמרמ רכדפ ךיתפסו ערמ ךכוש
 רמ6 תסד סמכ כיב * עמוס כ) ךדבעל תתכו בותכד סיב לולכתס סוכמ * יפומ וכוס
 סקויככ עמס 6%כ עד | * פמכןוונת ימסבווכסכס םועמופ וכ ךדכע עמוס וכ רכד
 ןותוטבו ןיתופכ ןיינת 0סדו6 י6סכ ןיכדוסכ סי ת (5כ סס ךת(יןופבת יתוכמו ור
 . סיכ סנכ 60 סרו ךיכוע קליפ עטו ךכזק וו סטס בינככל סוס דס ןיסויעד קחיקפ)
 זרוובל קמיע 6וס ךכ ןינכ רכ ןוקפכ 57 ןוסלע ןיזר ןוינת כדו6 ו6סכ סוולת
 | 6תומיקעו ןיּור'טוטכ 6כַדְו6ּוְסֶסד ןינכו * ןוזכ סלגע )סל י)) סיכ ןומיתס ןיזרד
 רוסרסס ןומוקע 63ד וכול ס96וסייפרפכ ןימוקע ןומוסל ןוזר יל לל ןול ליטכ ובפד
 לוטכ וסיוסרסכ ןימוקעד ןוכופו ןילמ ריטכו וקר ריטכד ספודוסל ותורכווו6ריכ "י
 .סיכ ןותתפתמ ןומרחס ןיכקוכ לכו *  פככעת6רתסוסכ תינו ויסככ ןול ןינויעו ןיפמ
 6תומתויב "סכקד יפוכס 6רד וכוח ורק ןו)סו 6מופד טכקומכ ןוכל [יקפכל רע
 ףוועב לוכר ךלת 5 ביתכר רק דפכ 6נכוצעל חלפ ופסכו ןירכוגליט ולכ ןכת ןנוד
 6לכ לע רכע וכ רקד ףםור ו6ס לע רכער ןמ ליונס ךער סד לע דוטעת סנו
 6סד ו6דו חור ןמסכ רכד ססכמ חור ןמסכו ביתכ וסוונעד סייקודכד ןוסיקנוק ססכו
 ד ןומוסוןורקס חור ןמסכ ךכ ןוגכו *ףונתמס 6טודק ססנע רת6מ ןוסנוד לחור
 6מודק כלה 6פובמ וסוס 105 סותמטכד עודיכ ןיור סנט (וסס לכ 6סי:יקול
 6קכדתס) סיתומטכ ןוופו דכ) = *6וס ורד רקס )ו סור סוג תו ךכ ןינכו
 ספכז = יטיתקזכ) וג טופ וו טכ רכ סוסס) יונ סוס סירת6 63 6סד ףכנמד (פונכ
 ןילוע ןוזכ וס ךורכ (פדוקד ןיסלע ןוור ןכש לכ ןיוכ ןיסכמ (ייקילטד ןוסקנופ

 / ₪ וטרו ס)וענ סיקוד5סלכ ךזעו ביתכ וסייגע לוד סכלןמד
 וופכ |
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 הצר ניזאה

 וסכ סתודסס 6סד (מומ5ד סע לע סתודסס וסלכ 6ומסוכד ןוכורקת ןורתכ = יופנא
 כל תודסס 6קמוסו ףרווס 0מסוכד וכורןות וכס לכ6 :תודסב סוילת 6פככו לוינת
 -ןוכ וסרפ סקכ 'סמיקוס ןפיד :תוכתמב 60) ול דוקסו תוריד סכפקתודסס סמו6)
 6רוומד ורוסכ ןמריסנתס לכ 6רווקד סרטסכ .סלפכ סיכ לולכתסו * קמוסכ 6רווח
 ( ןוינת 5 ) ןיקלס דכו * סכתט| ורוסככ (ככו * סקמוס לע 6רוומ וסס סויפס סקותעד
 וספק 'קמ/םו ( פפנעכ 6 ) "ככ סתוריגס תקכתסס ןיסיגס ;יבויקו סמלעכ ןיכוד
 סקכ ודנכ ותכ סיס ידגכ ןידכו *כודכ תכתטס ףנכ ןודכו 6רו ככ יופקו ןיפסלב
 וכווג וכסל פסט ןוסורת רסק סילכו סמכ 6לכב סוס תודסמ ןיגכו סוו:תיססכ סלכו
 וסת 69כ רווק ריסכד כמזב * ודב וסככ ןימלע לכ יכווב ןורוסכ רכ יכווב וכסכ 1ספכממ
 5 ) ןיכורקת ןול6כ * ןימווג וסכסכ וזחתסרכס לכ (קימוסכ וופתס ךכו סווג לוססכ
 סובל סכורקתכ קיפסו תיקכו ןיכדוסד'טירת'יומת 03 (סקיר ירסס 6עסוככר ( ןימוקת
 ססנע סכקיד תוכרד 6קסמ 4ירתרכיבכ ריפט סכוקתב סכקידד ןימכו6 ןירעש
 רכו | "פכתטס ןימוקת טכ סכקיד יפסד ורופס .ןופכ6 ריפזר ףכסוד0סכ ףקיתעד
 ןוכוקת ככוקכתמ סנזכוד יססכ ךיסכ ודק (יריתעד סכקודד דוק תוכרד קמ
 (כקודד ןוכות * לרמיךרכו"ןכ ןמיסוי6סכ'כרכתמ 6כם ?רסיווסלכ ןיכרכתמ ןודכו
 (כומוקוס טכקידד ןיכוקת לכ 6ס * ספוסכ 993 עומכ סכועב סכסו * סרדייכ סנמיקוס
 ןורקס יט ןומיפ 6תט 'םודק רד כ סכמוקו6 6מודק 6קיתע סכקירה ןיכוקתמ וסנכל
 6טירד 6רעט תוחתב טטכו 9תוכוררקד ףכונוכ סנונומ וסכ קפכ ס6מדק ףכוקתד
 סכוקת 5  (מופד "מיר דע ןמרוסד 6קתפ ימקמ תיחכו ןוכדוס לעד ןיכוק תוחתמ
 סיכמ סוינתו 6סודק 6ק'תעד סמ דיגכ דכ 030 סכתסףקכ 6מיד 6קיתעכ 6
 טיקכ 6רווק וס קיכד 'רו\6 תנונכתסו סכסמת סמוס דכ סתמכמד 6עוכמ וסט
 ךורטנס דכו = *פסוקת דק'דיבעתסו פדכ לד דפסתסו תספבו תל6ע (כוכוכו מיס
 ךחו ןימקוכ דכעמנ דק ךירטכס מכ כנו סורכח ימי דח'וסכתו 6ד נע 6ד קל
 ןיכוקת ט סכקיד 6סכ כמוקוסד סמכ סכלמ דוד סכקיד 60 בית לסלעו סמסרכ
 ירעמכ ןוולת ןוינתר סת ןי56ו (יפוב לככ ןיטספתי"ו ןסכ ןוינתר ןווכר סת וחכתמס
 ( ףתוריקיכו יס ) 'תעוקכו 'רטפ יססמ תלכו 6רטס וסע 'ג ןימסוכד (כורקת תוחתדד

 ןוטמסתמו ןוומתד ירעס ןוכוסב ןוסלכ ןיונתוןכטמת6 ןסכמ 'בו ןפכמ 'ב ףתס ומס לכו

 "ודק 97 וסכ תכ וסנכו רותו'כקודד ורוקיכ ןומו ליד סתלתוכסד ןונכו * 6פוב ככ

 וסרן רכמס ןמ 6רל לכ סכמוקופר לסו * 6/6 09 3 "ו"סו ותסרק רכמס]מ כותכד |

 שרפסכו פוס ריפסןומדו6 ימקמ קופר רת6 סוסד 6טמפת 65 סכוד ירסל רתסמ סו
 בותכד סלע רסתמ סכקידד תורוטד סיקוסו רמס יכס 6כס סבי כר וכד תדבסד

 ןוונתו ןכטמתס סעטתו = *יר6ס וכסו וס 6לכו" וגו תרפתסנ סרוכבס סודבס "יי
 כ מוקוסד סמכ רקס רת6כ 6 ןימייחתמ 6למוויסו * ור6ס וכס ןכדוומדמנ ףכקירב
 ריעוד ריקו 6כקידכד ןומוקת וכסלכו קיתע ס:זמ סיונבת 6 ווקר) מנע ךירט:ס דכו
 ו 16 וכולל רול ןוסיסכמ) ןופקוכ ןידכער ןיגכ וקבתסמ ועסר וסנכ ןיפכס
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 = (רוכט דע ןיינתד ץירעט ןוכיפכ ןורתו ןוופסב סליעב דח ןוכרחס תלת ןיילת סכקידד



 וניזאה

 ורעמ יכסלכ = *ץונת יפסכ ס)כד סוסמ וסכיש ןוונתד ירעס ןוכוסכ 6כקידד ורוקו כ
 6)ומד תפס ןוכולל ןויפכתס וסנכד סופמ ןיפיקת ןיטיטק וסלכ ןיפכס רועור סכקידד
 ןודכו וברק ןפנכ ירסמ <יקת רכגכ וזחתס כרק 6165 סעכ דכו ילגת6 6שילק
 (כוימת כקו סמ ןרמ6 ןוכוקת סעזת יכס .* םונג6ד ן6מ םינגסו טירמד ן6מ טור
 6תמס ןכירמ6 03 ןינוקת רסולתד גע6ד ומחר וסלכ ןונ 6רדסל ךירטנסד (תנסב
 ,לסס סול רכד סו ןווכתס סנומכ 6רכד סל ימות וכסכ לועיי לסר תלמ סולת 'נווכב
 ורוסכו פד ספיחד ןוותס כד 6מותס סיד סלומ ורק( (וססד וו קכ כ כדגי סתעו
 ןויפתד ןיכוקת סעסת רמ6סכ ןווכתסו 67 רכדסו פד סטמ מסד ןווכוונת סלזממ ףד
 60 ) = כור פסולת ס)ומכ לכ רעו סכוד חכתמי (ל\וסלכ וריסכד ןוגכ ןיפכס ריעוכ
 6כקול ו6סד ןיכרק ככ ירפמ ליגר ףוקת רכינכ ףככעת0י ירעס ןיירס דכ(%:קוד
 ןרסמ ןקז ןקזס נע דרוו שלרס נע כוטס ןמסכ 6לכ'למ'תס קיתעמ תוכרד חסמ דיג
 סוכסומ ויתותפס כיתכד ףדרווכ ןיקמוס וסנכ ןוופסו ןוופס לע ןוופס 03 ירעס ן6
 ןוופס ןוטמ סתומו יח סוכובט ןיונת ןוופפ ןומיסכ 'תמכס ןפחרמ סרוכג מסר ןוופמ
 ותכ לכב סכיד ירסזיו לכ ןורעתמ ןוופס ןוט ןוספרמ דכד 6תורעת%ד ןוסירסמ ןוולת
 לגו רמומכו 6קבקפ ןורוע תרזנכ םותכד ןורוע ןורק6 כ\בו ןוסכ ןוסורודמד ןוכוד
 סלוענ ווקוקר תס לד ןוכוסכ ןוכוד ןורעתק ךורעוסיו סדכ 6תדג6ד 6רפסכ ריע יסמ
 םודקו ריע ןורק6 דעו ימפרר ימווג ורתכ דכעווסלכד ור ןומיסד ןיג5 ןירעתמ כב
 ןוסכנתפ סיכ פופ מ קופמד ?חור * חתפתס דכ ףמופ יזפתס ןוופס ןיטכוימחרו סכיל
 ןילמדכ = ןורק6'ו ספ וסלכו סויוסמ ןשיככ סיב ןוטכלת טספתס דכו ןככרו %6סכ
 6רחכ וסלכ ןירטקתמד דפ ןיפל ורס יכמת וסלכל ןוופסכ ןופחרתמו ףמופ ןמ ןיספכ
 פיטקכ ןכרכר לגש ןטונכ 6דכ 6ד ןסכקמ לכו ןערומתס0ד ןונוכשנ ןפרופ סורתב
 ₪0 ילפמ ונכו" לוכסל סעטו ךיחו 6לכ ופדו/יקתוממוכמ ותכ רצו סרוטעכ (רסומר
 ןומיטר ןוותסכ וכק 6דסכ ןרכחתמ וכווג 6סד ינרטסכ ןפי ןיקותפמ סיימו שס ' סומו
 רוטעו ינסו תיפכודירטר 'ק ןוכלמ סקסמו ןיכלמ דירטר 0 ןולילב וורטעב ןפלגתמד
 שכר כקוכל טטפתס 6כקוכנ ריטס פוד סיימו שקנהו ס 6חורכ דומב ₪0 6םורכ
 ע .סכוכלס קעכג רומס רס 6דכ סרכ (ה רודת רט תמר 6 6תרקר'תכוסותב
 6סו ןופולג ןיקורל יורטסל ןדח6פמ ןופבער "ןוטיסר 6תוופסכ ספינב ףספוטד סרסוט
 גו למ לכו לכת לכסוס כיב לכ ד ןוותס ןי\ ורטעתס כל סמלה ןוותסד וזרכ
 רוד וסדו יקופו :'רגו יקופו כר ופמ\ בסומודמסכס .סונז סקד:ס'פעמ סיסו כותכ)
 )ד וסכ סכרסדז6 מו לכד י'ע סכדסש6 * וגו ססכ רסזכ ךדכע סג 06 כמ
 6כו:נב סכומסו סכרמר 6תרעמכ סכלמ ורטע סכרוטעד דק 6מוו רכ וסכ ס(עטב
 לו וסכיסתעדב ףכרדסז6 6זוו סוססז (כעיעדולו (כורטד סיתופס 6טסלמ 7
 סיעטר'כלמד ( ףקיפמכ 5ס ) 'קותעב רסו ד ןפמ סיקלגק כז * ימנולכ ןול סכקיכמ
 טספתס * וגו ימחלכ ומפנ וכל כותכו * וגו רוכוט וכוסרו ומעטותכ ד לע יוחדכ וסב
 (פוג ככ טספתסו ורס 6תלבנוגד 6ףירמ ןורדסו ןירדסכ6 ןוולמת6ּו תערכ (רוכר
 .קיפסו 7 6תונידרקר סכו:וכ (נונוכ קכדתס ינרוחפמ (לככו ינעורדטו יודחמ

 גלג



 וצר טיזאמ

 תקכדתסו יכס ןפונגיפוע ירתד (קימכנזפ) וריסכו ינרטס לכמ (מיתס 07מ ףתלגב
 וורעס ייסדו ותמו6ת 036 ותת יר קת ₪ יתמת 'תכו ירק5 ךכ ןינכ 6רוכלד יורטסכ

 'רוכג רטקתס ןטגרפכ ךס6ר תלדו כיתכדכ ( ינוונ ימוונ ףפ יכורבימוב ןנומכ סכקומד
 ףמרפתסד דע ףרוכדד יורטסכ יכדתלו 0סרטסכ 6כקומ תטטפתו [6רוכנ םמכ
 "םממ ספוג דק ןויוסתמ ןרבסתמ דכו ןופסכ ןופס סמע 6רכסתס) תסותסו יורטסמ
 דכו סכזווכ ךכו גינפת6ה ומחר וסנכו ףפוב גופ יזחתס יודוס)כ רכד סכפולוס (כסמ
 רכסתס רכד דכ כס ףו6 (וס יכסו * םממ 6פוג דקכ(לכ יומתס 6דתכ ןרכקתמ
 וכויסו ןכרכתמ סילמ 6פונמ ןסלכ 0סל ודקכ וסיכ ןימנעו 6פוב דפ סוס 0נכ סכקומכ

 ססד טונס ףפוג למכ )כ כתשס 607 וסטדקינ תכטס וו ת6'+ו ךרכ ןכ לע סור
 סמו יססכ ןיסכתטמ ן6כרכ ןכלעו דס 6פוג חכתססו 6כ!מב תקכדת6 ףתינורטמ
 סמוגפ סנמכ סירס ?תכרב תי 6פוב גלפ ורק מקומו רכד סכתמס )ד ן6מ סכסמו
 )ו מלט סייקתל 63 סלמ תוגגפו סל תוגגפכ לו סולט סלקכ סולם רתסכ 6
 ןעדומתססו ונמ סכמיסוס 6סו וס 6רנכלד ינכמ (3כ 6כקומד יוכ ןומנפל ןכרכתס
 ןוכרכתמ סכו ןוקכו סכמ = *סתתלד ןוכו6 לכ ןדקסתמ כ קוכ 60 * (וורכח וכוכ

 ( קכע כג לכו *תכנל 5ס") סכמ (פוב לכו פנג) 06 6רח(ל סמכ וס כס ירקתס סוסנ
 תוסו סמכח תוס :ת6 תוסס סמכחל רוס כיתכ (תתלד ןיכרח( וס יח ךכ סקכו

 סידו סכטק וככ תוק6 ירקת' דעו למ יכג) לרועוירקתס סכמ 5כקוכו סו סזקכ
 סיס לכרכר יופת6 סכט ק יסדו סכטק וכ) תופס ךטמתל 6תומ גכ ד סד וגו סל ןיס
 ודסו תונדגויכ ידסו סמוח וכ6 כיתכר סמכ כמ לוטבדומולס 6 ד 6יס ססונסו

 "נע מופע יקפכד ןוכרכרץרסכ ןוכיפד תונלבמכ 63כל 6קכומ ןוכיס ןוולל ףסד
 תרופת ירק6 ורכסת( סווג דכו * סכסק6ד %תורוכ 006מסו סכומיכ סרוכד טספת(6
 יסופכעכו םרכ ,תווח נינט סוקופת ססיו רופס ףיקתו כרכר כנס ףפוג לכ ןקתתסנ
 מכ לסחו סיוח (כומיכ 0סמסו סכימויועורד "סוב 3כ) ןוומו פיקס ופוע ןורודל
 כיתכד סומסד סמכ ןורדנ ןורלסכסלכ ןוינמת6ו תעדב ןקתתףיועמ *סרוכנו סתימ

 ןורת ןייפוכ ןירת וסייניכ ןדח'לתמו ןוקוט ןירתב'פוג טספתח ות *\6)מוסורדק תטדכו
 -.קיפכד ןונו!פ לכד טנכתס וסכ'פוג לכד 6רוכרד (ניחו תוברו 6סשמ לכר 6רוכרד ועיב
 תרפתו :דוסו חככ ןוכוסו תוסככ ןורקס כבכו סמס סופכ 6נכ ןיירטו ןיקככ ןוסיכמ
 ספוג לכד סמוייס סרוכדד סמ6י תוסככדודוךכ ןוגכו :תוסככ =דוסו סככ *דוד% |

 סכזוכ וכגפ סרוכרד 6תכו6ית לכו 6כקוכ) ססכמד 6נרד 6וס דו דוסו ירק6ו
 סכקוכד 6תוסכ רכס 6וס ס תסד סלםורווןווכ ירד רתס) 6כקומ) ליוע דוסי יחסכ

 סוס ןויכב יו רחכ יכ סותכ דוסוירק6ו תוסבכ וו ךכ ןונכו = * פתתפ) סחר תיבכ
 6תכמינעמכ ןיפכסכ ןופכ6 6כ!מכ תרבחתסו סתוכורטמ תסרפת6 רכ ול כסמל

 סוס לכ ירקסו סויסרוככ סוס ךורכ מדוק ביתו ןידכו ספוג רח )כ דיכעת6
 סכקופכ ןולק ןי6 לכ = = >ןומלע יפעלו סלע סימס ךורכ 6טולק 0עם סנש |

 360 = יוקנוק סלכז כס ןוילגתס +תססוות6ל 6וקלע) וסכ 6רטננתסד 6מוו ךע
 6כד ?תוודקכ וחכתשלו ןכרכתמ ןוע'ע לכ כמ סע תרכחתס דכ (תוכורטמ
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 ונזזאה

 .עומורטמו יכס 6פוג לכד 'עוונסוימס 05כ ךכ תלתכ 'תורוטו תלתכ לונכ סרוכרר סמכי
 .רתסכ ףכרכתמו סמסכ תמו דוסי רוס חככ ןומוסל ןוט 0תלתד 0))ככ 66 כרבתמ 5
 :ץמיש ןיברד ןורת (יסד סכרכס ת0 יו סוכ ססוכ בותכד 6תתלל וטדקס לק ורקפד
 ןוגכ דסתד 6רטס מ יתסד 6כר (ססכ רכ ןמת לעומל 6תומר תיל כגבו סתתו ליעל
 .תמפכתמו 'וטדקקסס םדקכ לויענדסמ ירק6ד 6וטס 606 נועלד רת6 6וססל לווע 7
 :ןוגרד ןירת סנטורוו ןווב .-ןויט ורסת6ד רתס גכ סימדקס מדק שס סכרכתמו סכקממ
 ןומו קדכ כותכד ספסור+ *סדפת טפסמכ ןויכ יתכד ןויב * סכוד דחו ומסר רח ןוכוס
 קפכ ןמתמד סמ ןכירק וכס סכקומ וכב) סרוכרד 6תכולית לכו פסמוקוסד סמכ סכ
 ןמת ןינווע סרוכדר טדקלכו טדקורק6 רת6ו6₪ ןכרכתמ וסלכוןימנע וסלכל ןכרכ
 יחומר סרטסמ 6רוכדד סתלגנוגל ססנע סור ןייתס וסנכו סכימסר ברל סוססכ
 "רסס )כו תוטככ ןוכקסדןומי6 דע 6פובופיימ לכב כרכ 6יסס דינכוסיכ ןוורמד ונע
 .ןופתתו ןו6נעד "וסככ נכד עוכב ןורקס דעו ןמת וטככתמ ספובלכמ ריגכתסד ודיבב
 רווק סנכ סוד דוסי/וססכ סי ןיירט ןמת םוככת ד רתסב ודונכ סוססו ןוקפכ ןמת
 = =סכרכס 0 טוט ספ יכ כיתכד סופדקס םדק) לוע דס וססש לס ורק כב
 יונ וככתמסד דע סווח רמוקל ודק סכונוכ סווס 63 סכר * סנועסדע סיוק
 )וגס סוס 6רוסכד וקמיר (מפוקז 65 סכעממ לוופט בתכזמ סכרכס סככתכ 0כ0ו
 תוכסו סיעו ךרס רמפוירקסד 93 6כעממ סנעוערוףיכסד 6 פכתס6ל סכנוכו סוס
 ןמ 0 קוספ6 63 וו סוסס ככ * לגו ךטמ לסט סיומ רח לק סכעעמ * וגו סייח
 * סמו לסט לכ סוכרקוסכ סוס 6₪5) רוסכל ונוכו ד סיכג) וטמד ן6₪ סוס 63 6תוב

 סימדקס םדק סמודק ץכונוכנ (כימס 006 ליזסד ףתב + סנועגו סער לע 6כנופב <
 לוטכו סורכ רזעל 6 רסק  "ןיכיוח יופכסו סוכומי לע כיכט ףטע 6 (ןנע ןמ קלתס0ל
 63)כ ונוכו לו וככל ףיירכמ ועכ וולגר תוחתד 6רפע סככיחמ ףכ(ו ןו5 קיטכו וודי
 .רתכל סומופ חתפק) לוכו סל ןוממז תלת לופב סירב רוע 'רו סוורכס סיכב ורסט
 ןעקתסח ןוסט[רפכ תוויח דוכת (תסס ורזקת6דמ ווס תלת 000 626 שו חתפ
 " ףתמס דע רמ6נוולגר לע (ווח 'ב סק = 6 ןונתס וסנכ סוירכמו סכר 5שיד ןפכקיככ
 * סורקוכ 6)דתמפ3 690 ןדע סוס וס תמס ןכע (רדתפמ 5 ) כ תסמ סיד (יבומוב
 :ןוקורט ות6 = סכ0'רו רזע5פ ר 65% סיכ זית עו סיב ולטכ "כ רורוע< רסק
 ןוריטקכ ןיחווכ 6וכורמ ומכ (ווסו סיכרטו יכפבל 9ס ) וסכ 6ררטו רפכד ןימירת ירד

 סוקק טיסל סוס 6מ6) רינטכ קי:ס סוס וירופ קפכד רתכ ןת רכות 6לד ובוטחל
 : דכסתוככטמ 'עוחובו סולט סבי ןועמס וכרר סלוניס) וסככתסויע6.ופוע 3 ועווס
 ןורטפ סעכ 'וכנממ זוברמ ץר60 שיערמ םו6ס סו 6תרעמכ 0: ועמס 6תרעונ3(ט-
 :יסוב חכתסמ סירפמד וכסר 6כד ךכיגכ ןוד 6מויכ ( ןיסכפס(ם ) ןוככתםמ סעיסרב
 : סתיו ות סונע סול ןרמתסמ ןו%לע ןוזימג סמכ תו סלועל סיקלוח ססכז 6 ככ
 .אטוז אשידק ארראה ןאכ רע = = >ןימיס [קנ ךלרובנ דוקעתו חו-תו ץקנ ךל
 ' סותכר סורקיוג ןונ 6רק ףתופדקכ ספקוטק 30הזי ןיכוכק סעכ יכו חמא

 תיססר "ו ל5רמו טדק כיתכד םדק ןומ סרק רתככ וגו סת טודק סע יכ
 טת(וכת



 זצר וניזאה

 דכ ןכונת וכסר 60כ ס5לע טרק סכ6 וכררמ6 = +1 וס ןוב סמ 'סתסוכת
 סלע רת6 (וססנ ןוזנכתמו ןוקנס וסלכו טודק ןגרק6 07חכ םדק וסנכ ןרכתתף
 ןיגרד תנקכ לסרסיד ןוגכו "וסויממ ליבעתס סרטי טדק 'ק'ק ק כנכו םודק יכק6ד
 :(כמוקו6 6סו תוססר יסוסד וכ )0רסו םדק ןורק6 תדקכ ןרכמתס דכ ןרטעתמ
 :פותכד וותס ססו 626 ר6 -ומססו וינכוס לכ יסמ * קש סו וולכוס לכ * 0סכ סתסוכת
 לכ ככ סדק ןורק6ל6רטוו שלק לכ6ו 69 רז לכו כיתבו "סנגטכ פד לכ(ווכ פיס
 .טדק סלע סעכחו םודקב לונכתס 6כד (מוגיסו 6תורוט רועטרס * וממסו וילכוס
 (רסוס ןיוקד סנמ תמכח כרתו 'תכר סמכ רוסכ סלטה סמכמ 67 רוסכ דכוור6
 :רוסנ6 וסיפד טדק סי) ןכורקופס דוסומ סברכתס דכו- סכמוקוס 6סו 0תומלטסב
 ירקתס 6 טדקס חור סול ןכורק 6תומ)םפכ 6רטעתמו 6רסכת6 03 דכו ועולסב
 סח ירקת6 (תתנד ןוכוס לכל סקכוו דוסו יססע 6כרכת ךכו לשל 6נססכ םדק
 סלכ סוכל סומלקס םדקסימדקסיל ןכורק ןודכו סופדק סמ ןכורקו סנועכד (וססכ
 עורו 60 ןדעו ןורטס כמ ןכלתסד ןדע סדןוככנ\סמ= 'וגו סלכ ןוככלמיתס כותכד
 נכט יתכד 6 סר6 * סרקסריסמ יכו6ק  רסס'ווסם וכ בוקכ סכת-' סוירבס כבל
 ויכרדלכ וכ * סרוכג פד ו'עפרמת רונס :סלודב ד כדוגוכס 00 ר6"ומיד6 לדוג
 6ד רסינ *דוסו סד קודכ "דוס סד לוע ןו6ו *פככ 67 סכומס ₪ = תבספת סד טפממ
 "סמו םקמלו סמ וסוופס *סרק לוסמוכ כגכ) "ט5קד 6םידק ממ 6לכ סוס "כ
 ןסכמ * וגו סוויס וככ6 סכמ סירטעו 0 ןכ כותכד לסרטו וס ינג ףתעס 6:ססכ -

 יעכ סענעמ סקלתס6) 6מוי וטמ דכ סוכ ס6נע 6תמכהד ססכו סוסס סכפילוס
 "ורטעו סמ ןכ ותכד סמל ןלנמ וסווכיכ ססודק םור וד ןמי6ל 0תמכק סיסס סגל
 סילעו6ס6) = * "וגו תלזס סרומס ת6סכ) וכתכ סתעו ותמכו = *סויס יככ6 סנס
 * תומע) ךדו 365 תווסכ ' וגוסכנ ותתכבוט חזכ) יכ סדכ וולעבמ כוט עכו לס כותב
 .סינמ :פינ\6 פרוס 6 לויס 56 יס ללבו קוטר ךל בוסוית 6 6לו לע מ קתסת 6 דע
 יוס יקב '6מכ תממיסמד סרטק רמקמ 6רקד סיפוס ככ6 סוס וכסו ס0נע תמכמ
 וכוס ןוסינס וס לכ לייק יסד 6דורפ ספכ דח וס 6לכ סוס'מנ)כ סוס רשוו קודכ 6לכ
 -םסי וסנ ונס סוסו נס 6נכו* דחכ ןדק(יתמו ןרטקתמו ןקלס וסלכ סוס רמו רוק
 ןיטודק ןילמ ידקסתמו ןינמ ןורטקתמ כ * ןועלפ ותנעלוסנעל סימס ךירכ לח סוסו
 ורק וטיסוסו תוסי'קדכ ורקמנ עדכיו כלמכ ירקד ן9ש סוקכומ כז" סלקל מסד
 כמו כורק *רגו וופרוק כנו בורק כוקכד סימע סכק קיקרתסורקד ן%% עדי 63
 "'רקסכ סיכ ירקוד ןסמ תי6 וכו תמפכ וסופרקירש6 ככ מסו רזק כור ןסכ ויפרוק
 וסו6רקו רט לכ) כיתכד .לכמ :ירסדןפקכ עדו סלו ורקד \6ק סוסס ייפ 0
 תומס ןתתרסס נכד ומילט 6וסד סכנווד 0קבפסונד 6מתותב תע0ב יסמ " תמסב
 "ער ן6מד סיקעח ססיכו כותכ תמ+ בוסופרקו רמ6כ) כגבו ססרכ0ל דסח כחעומ
 סנכ ךוועוביתכו 'וגו וס רוסכ סיקידט םר6ו ביתכרצו ספקד וופרסעדבמל ןקפכו
 ןכוכתו - ןרסוות6 6:קח יד:ממב ולמ וכס לכו ןוכוקת כס לכ קנבס שימת "ובו יקודב
 רוככ 6ומ תס6 ביתכר סעכ (תומיבפ ו0מ ")יעל "תויבפ ןידכע לוכובכ ןיבויק

 סמוק |



 .ןנזזאה |

 יןוורטכ סדמ םכלינ רמוס? בותכ תופי ססדכ וסכתטמ 65 ןוכוסת וכס לכ סל סוומ
 %0רסוד סכמוכ סקר ץכליו פנו ב0 0%  תטובלת סקכ ידגכ טכנו מו דפ כותכו
 60 ןסכ6ד ןכונתל סמכ סתומיבפ יס יסע 36 * 'וג\סקכ ודבכ סכ!יו וכו 63 ןפכז
 ווכב 03 1) תפס סלכ ןיככ טס 63כד ויקמ 6וססמ כרכת 0( ןקספפפ 6ם) ןוחפתסמ
 6וכווחד כמו לכ טרסר וכווסו" תל דחו ליעל רפ 936 יממו ירת 0500 י סמוק
 'מלעב וסוגס 0 סובייפר סכעז לכו מנעכ ךרבתמ 05 טודק סמ לוכוככ לילעב ופוגס
 6כס 30|-סווננס ות וזפכיכרכ וג\'סטה ומתו רסס 0מלעכ ךרכתמ סמידק 0ם
 סע רוד 6ד פתונכהל סורג ן6מ *סמומ ווכב לכול תפמ'תכד 610 שמ סו רק
 רכדסו ןולמ ונס לכ ססמ מסד רתב כבכ וכס חכתמ6 6רדו יכייס ןוכוסד יגכ לותלתפו
 ומב 6315 תסטנכ6 סוכוסתכ סמ 6וס רשנ קידנ פד תופי ףקדכ מילק מש
 ןידכע וסוימרבל לומכ 635 סרוסו 36- לתלקפו שקע רוד ןוכוסד סוטמ וכס טמ סמומ
 וס וכסו 0כמיקול 60 63 3 626 = 6מלעמ ןקכרכ 6קל:ם6ל ןומרגד ןוכויפ 7
 ךנ :ורגד ןפכט ןומוס לכ לע סכ כ 6ד לומב 60309 תו ונמבת וינס סורתכ בותכ סמ
 ןומו6 ןוסכו - לנו ססוכוו6 ץרסכ סתויסכ ת6ז סנו תפ רועל סר 'ךלכקל דוכעו
 לכבד ןו) 6קכמ) יפכ 6) סלק ןוסורפמ ומס וזוגר6ד געסד וע ןומפ לכ לע 3סרשו
 ססוכווס ץרסכ סתויסכ תו סב 40 רסס סתולבכ ןוסמע ספק (ומוע יסוכ ונגד רתס
 ןוסוכב) סכקד 6תוכובת סעכ וזפ 6ת = *סתויסכ תסז סג%ל) רמס לכס ר * ג
 6)ד ןומלעל ןוסכמ תסורעת 6 63 6תכוכפ סוממפ יכיכ בל ןימרבד בעסר 36רשוד
 דס ףקחכתפמ ןוסמע תילו סנ 860 056 ןופכתסמ 6תוננכ וסיידוחנכ ןוכוסד 6מית
 רזגו סורכ לע זונר67 סכלקל ''גגו ססוכו)6 ץרפכ סתווסכ ת6ו סג%0) 'ותכד וס
 לוסוס רמ6ו 6תינורטמ סעקס 6קיפר 6ער0ל לזוע)ו סוכמ 6קחרתחל ףסכוע סיוע
 'דחכלוורת וס סי קוכטפ 03 626 סולכוסמ סכלמ סוג ולפו סקוחר'ער ל ליז ירכנ
 לע 6כלמ דיזופ ןוכמו רח 6ער6) בותיכ 6דחכ (כוורת וס 6כנמד 9נכיסכ בותימ
 וסוינורת ןמת תיכורטמו לוס מס סורכ סע תז6 תוסד סחכס6 0 (תוכורטמ
 סנו דס יונכ) דוקפ סכונכו 6תימדלכ דיקפ 6תומורטמ) ספק דיקפד (סמוכו ןוכותי
 'ורטמ ןוכיככ ןוסתקע ףכעממ סכ6ד סירג מ :לגו ללרמי יככ תקסכ קס יתעווס מ6
 רדסו סכק דכו *ותורכ ת6 סוד רוכזוו כיתכו "ותירכ ת6 רוכוסו דטס סו סכרכד
 בותכ דועו "תימורטמ 6ד ךמחרו ךתוכמ תס ךידי כסו כיתכ סמ 6תולב ןמ 55רסיל
 "קע רוד ןותסד ןיגכ תסז ונמנת וינס סדוסור5 *  כקעי תוכס תכס ךכר6 ו תומר
 דיכעד לומג סוס ד תסז למנת וולס תולגכ תסו ולנקד ןימרב ןותיוס ןותסנותלתפו
 ןותסד לוטג 6וס 6 וכ) דכעד ןוותס ןומו6 3ככ סורבמד ןיסומוכ ןוכיפ לככ ןוכמע
 ןוכו6 לככ ןפכתסמ לו סכס 6)ו לככ סע ןותסד ןונכ ד ןוכל סרב 15 י6סל ןימלס
 60 ןכינתד יל סכמוסוס סו תכוכס 6ד תסז ולטבתוולס * סתטס דע וכ דכעד ןכט
 רתס !כבד 60 סדוסו 36 6ימתל רמת 601 סכרכר יילסכר 60 * רעו 0לרכסכל
 6רקד (\רכ ןכוכת 6סו סעס דעו ס)ועס ןמ ותכד וסנוכ ןוקנע ורתו ס6 ירקלו סלק
 ידע / ספק (מנכתסס סמכב רמו6 סרוסו 'ר 5יכת >ןיסס .תועוכר תיתכ ןמסכ

 עוקוקר

 ו



 חצר י וניזאה

 6)ו סותססמ 6% כותכד וסימיב סכק ווס ןוכו6ד רתס לככד \רסיד וסווכמ .תומוחר
 ןונעל וסווכמ ידע6 03 ןוסמע וסייניכ סת קווד * סת ותורכ רפסל סתלכל סת!עג
 :תכיכסר רודטכ 607 ךפכסכ וסל סניק ל 6 סווק ר סוכ עגפו קרסכ ליס סוס קקני'ר
 ותומיס'תומדקכ דרו סול ועכ דרס דרסו -ירכמ דומ וליבסל דרס תכ וסמ * ךרודמ
 לכסמכ ןוככו 03 וסוומיכ סוס 05 לק\ד 'ורכמ דיזל ופובסל סמלו 1רבמ) ככעו תקכ דב
 ןוורטסרטוק רתס לככ ו סדנ ל 6 *  וסלככסו וסכלס סרככ יככס ומע רמולכ סתולב
 ךי סומו ויכ6למ וכ נתכד ןוסמע ליוס ספק ןילז6 שרד ימוכמל רת6 לכו" וסוונוכ סמ
 6תסס סו דש סכסמ 06ר רט6כ כסלו מיו "לגו וכרלל ךלס כקעוו ביתכר ןלכמ "וב
 (תכוכמה יופכ )ככ ןכינזפ דק רתסנד פכערו 6סד 6קרסכ ליזיכו סדחכ \התמכ
 ןכף  "ןהרזסכ סו ןתכונסכ 6 ןיקוזוכ ןכוס סונמ ימולס ןכוכת קקכו רי יס 6
 תודלות ס96 כותכ סוופ 30 ולוס ווסד דע ' סכלופל לג ןכונוס סכק מק סזפתל)
 ןוכו6 9תתלד סמ לכו סכק 650265 ץכ6ס) *סלק 63)כ0) סוקמס + ץ2קס) סימפס
 6)כ 55 -ספרכ 'סכ כותכו ססרבסכ וס וכס יח 26 וסווממ םימטס תוללות ןורר6
 ץרפסו מטס תודלות ןורקס ןוכיסו תודלות תקיפ6סו6ס ורכסתפ סיקס דכ סמל
 ססרכ לכ סנפ סוס סלמ דק לכ 26* ססרכסכ םסרכ סכ סכמוקוס יפמכ וכסיס 6
 * סל לח לכו ץרשסו ונוויס ססרכ סכ *6סמפת() ןיורס ןמתמד סימפס וכוס
 סנועס ןכינתו + ץרסו סימטס תודלות 030 בותכד סככינ\ס 60 סוס יכסיי 6
 ןלעמ .פטוו רסכ) כותכד "וכ סרכב 0בס סלועסו *00רכסכ כותכד 'סכ 0רככ סוס
 כותכד סכמיקו6 לטו ץרס תק לכ( ןנס 6" םימטס 33205 ןגס 5 תוקמס)
 כותכד רסבכ קפנו ידבע סט ורכו) כותכר סווק סימ רסכ סוקטס 6יִס ד כיכנ ןיעמ

 ןיקנסו 5ניעל ןירטעתמ ןוכוד ןומכל ןמ ונזוכו "גו תרח 6 רלכ רופחיו סמ קתעוז
 לובגו ס)כ5 ןוקפכ ןמתמ ןוכבנ ןפ * ךדסמ סימס לעמ לודג וכ בותכד 6כלמר ססורכ

 = סכר ףמיורקסד רת65 6סנבתסנ ןותחסוןיעוכמ ןומוס ןירבכד דע ןווווז לכל ךסות6ו =
 כותכ רתכל * וגו סתכנוח רו5ל6ומוכס כותכו  'נגו סוס 96 וכלוס מכס לכ בותכל
 מממ סלבב סכ ססרכסכ כיתכר לכל תודלות וקיפב ןסכמו ' גו ספ כ תומס לועכ ןב
 סימסנ ןוכתו ןכס דכ קפנור 6 "ספמ דק לכו םממ כדכעוב"פסו קקכירס \ססרכסכ
 6סכ יככ ר6מכ מל 105 25-י0 לכל סככורטבס סו סינג תסכ סומק רחתס כ שרד
 סלוע סס6 חכמתס יתכ יוקר יילז6 וסל דע ססמ ומסכ ו6יבכ ר6מכ סומק וסלכד
 6רוטקכ 16 קחכו ר6 * ירוימ סקו6מ 6כסו סנמקנ6 6רק וס " וגו סכטכ ןכ סתר
 6מו בעומס דס ססזומרד 63 6סד ל 6" 6מוכ סמ ןכס 6ככמס6 69 סכומס סוירכמד
 רע כטופחר ווס ןומויז םתו "ס0מ 5ערו 6096 ן סמ כמדי סו קר כ בלוזס סוס דכ דק
 מוד 6 - רכד6 סמלו יל פולד טידקכ פכינובר סוכבל 016 6תססוולמ כמועט 051
 (מרכד 0 6סו סימע 6כנוז6 לעוו לוססו ונקסד סוכב) רזעל0 כ ליו סוסד וו וסט
 6תולגכ סכלפכד סמוימ סלק ומס שרסו ורמס ינכסד סומסמ רוע)ס ר6 וכס חת "סא
 (תכוכס רמ6- וכתכט יו" וככזע ןווכ רמתו רסס ןכ יטכ6ו 6תולגכ ןוכ קיכט לש
 :ןכ ספרמ .* סכידפס'וימ טת0 סוככ 6לכ ןיככ ןורקסד 50רפו וכו סוע סמ חכסתס

 טנטכ



 וניזאה

 :תורלות סל ותכר "ססמכטת סלסג * תומס ערו סלכ קרוס ךותעטכ יככ סו לכ סכטב-
 רמס וק * ןומנעכ לרסו ןוג קוכס 0 ספד ן6כמ " ךסכס 03 וכפסו + ץרססו ימסס
 ץמ6 ןינמ ססד סכק מסד ספ)ע סור סוס ד "סכטכ ןכ סקר סלוע 060 כסתס
 6רטופ ןופ ומכ6 03 סכק ךכ "ככ 600 607 סיקמימכס 05 3קד סווכ ןדיח6 סימטכ
 "םדוק ךורכספמ 6וס ד ופדו 6 וופר סיעסכ םוברתסיסולמ סוייטכ ןדיח6 ןוכוסד
 ינימ'ר בטוסרל וו 6000 חתנ *" סוכמ כעמד סוסס ן כעליו סנט כעדוו ךככערעד
 ונע ירק 6דק תעס םופכ רוע רד תרעמ דקכ מץעד ןיגכ5 "סוס ןףתכקכש0 03
 *רגו לע נכעתתוס "וגו סנעו'ו לרקת זס "לגו ךרוס קטכ עקכוז 6י6רק יכס ווק ר
 פס 6כ0'ר יסנוע תוורוכו וגו רודו רוה תומס וכיכ סלוע תות: = כו

 מו תטסיכ "תכר וסכ 6מ!עסכק דכטד ןימוי סקס ןומיס סנוע ועו
 רמומכ ' רודו רוד תומס וכוכ' כמיקוס 6סו סימו תטסכ לו סומי תסם כ "לגו ו\ ססע
 6ד ףרד דע 6רדו 6רד לכו ןומווו ןוסט ןוכוס לכ ועדומתשוו ופרו סלוע תומו ןומ'ס
 :טענו סוסו ךלנונ- ךוק ךיכ6 שוט 630 דסס סכק 6ד :ךדניו ךיכ0 למ + ןומויק ןות(ד
 650 סול ולפכס כ מנע וללכח ןומז סתס ןוכיסדכ 0% סיסרסמו 6ףתמכסר סקמוש
 :ןותיירכד רבע ו(כת לע ספק דכער סמנכ ןכוכתד * תורוסיוחתו כס ותותד ךנובכ
 וערו .ס)וע תומו ןוכיס כבכו "רסכו וטתל רדסיד 63 0 תוסו 6תורוס ןומכסירס רפי
 6סו .6כ):6 וגכ ןרס6תמ ךיס 6כנוטד יפכע וסנס ןכונק )טסו "סנט עדות"
 1 קנק וכ בותכ סי ןותסוךןומע רלם נעו ןוסורת ןכממכ ןופ ררב סב ןידכ סמוק
 6ע יססו סרפ6 סכממנ 63 כ0מ5 )ו סכרברל וסכ כסו שלד ותלחב לכח כקו ומע
 ול: וסתכו רכרמ ץר6כ וסלכוו בותכד סו פכטס רת ן6כ סיקנוקל כסנ ספקד
 רכד סכסמו וגו סרכ 6 קס סכיכס 6 חסן וגוססרכ6וכ סרת כיתכר *'וגו ןושיסו
 י"ונו כס רועו טככ רסס ימפרכ וס רכדו וסויכמ מרפתו סנו רדו רד לככ לרסימ וסל
 רעו -רטכ וססכ ווככ לע םווקד ן6מ סקכמס לכ ופרס" וכקרועו = יש 5

 סיתכור ןסכ רסכ' שוטסמ רוס וכפו ןימיס ל סירס וכפו בותכ ןכימת
 יוקקר וסוסד ןיגכ טל םממ רת( סוססכ סומטכ רפכס ךרדו לט סו כקעוד רתסכ
 ומחכורדכ וי כותכ סמ סד רטככווככל רכר ס5ק ךכ * ןיסרק6 יכב) (ימודו ווככ לע
 רכד 97 רככ 36 ומע ןי( * וגו ססוכפל ךלוס יונ כותכד ונלוסלכ 5וס ךככ ל ומע ןוסו
 ס6 סז:מ"מ6ד סוס דו רככ % ןורק6 ןוכופד 6רחס סמל לו כ 635 69 טרול וס)
 י בככ 36 מע ןילו ינדופלב סוס " וכחכו דד וי רסס סו וכעת 90 סיכלוס ךוכפ ןוס
 סי ול רחכ כרעו כ וקכ וסוילע וכס \רסוכ ןוסמע רכר סכקד לרטיד ןוטקנוק ס כז
 65 דעו קכרת6לסב יפסד ןיגכ * וגו וזע תלו טוטו 6 יכ ביתכו * ותפונס) רש

 *כמוקוסד סמכ ןוסויע סכנה ןוירס ןוכוד רתסלככד טנק ןיכ קוכסו
 ספט וס) סכוסד ןכוס ופכ) 6כסד 0רקיטס לכ וסוו 36 * תז וליכשו ומכמ -

 סמ ולופסו 550 ר6  *יולמד טתורטכ ונגד ףסודק 6קמ וסט רכ 36רשכ
 6שמה 6!לכמ קופכר 6תורוסב סנט תונד סוס 6מודק 6%מד ס))ככ %רסיל סכוסד
 סמל ןינכ 356 *ןומו6ן6עודו ילרק וטסנ ןוכול טכקד עט סלכ (תורוסד (טודק

 סלקל



 סצר וניזאה

 תסו ונוכש ןמכח ול ביתכ 60 6כס) ףתמס דע 6ככ'רטכס 6טרפ וסב סוטר סכקד
 ימודב דיק תסז ךוסו6ס ןועדכו טרסו סד יפ0מוקוס רק סמכב סו יסדו וז
 סממוקתמ ץרסנ "תכד סמכ סכ יוס ורמתסוו סתורקסנ וכובי פובוס ןפ לטרפת3

 6תירוס ידוקפ ןירטכ דכ 95רסוכ וסכ סרטקתמ וסיפד ת6זוניכסו ומכמ ול 65
 56רשינ ןוסיסכטמ 6ערפתס) ןוסמע ת6ז וססד 6תעויםר ןועדמו ס)סכ סזיע ןיכתיו
 ןסמו = -סכבר וכי סימסו 656 דח0 ףודרו סכיס ןועדכו * יממע ימוב ןוריעו ןוכיפד
 וסווכמ ידעת ס 65 ןומענ-'תורוס ודוקפ ןודכע לכ סלסכ וסכ סוסד = תו 50 וסל ירב
 ןינכ סרכמ סרוכ וכ טל יסרינסס וינסרכמ סרוכיכ 55  םא = > ןומקוכ וסל דכעמנ
 ,דוסו לס * סרכמ סרוכ וכ 65 0 וסיורת כ תוסודכ \6רס ס) ןוכוקתר יפת ךדכי רו
 .ססיגכ ןונעוו )ג םתונגכ טרסי ןוכווקתו ססרכס רמסד סכמוקוסד סמכ ססרכס ד
 ןוכוקו יד כמו לכרווהי נע סכתספסכסו- ל6רשי ןונכסו 63 םכסיבו קולבןו55 ןירתד
 טריגסס וני6דו סרכמ סרוכ כ'כו ןוסיסכמ וסכ ןודכעתמיו סתונגכ ןולפו 26רפו
 וסכו6ד ןוגכוכס סרומ ו9סכ סמ וס) פכוס טל סלוסיבס סיכת * יורו לע סכתס6)
 רטס קסני רב "1803עוסל חכו ל כב'כו סתכוכמ וסויכוכ ירטסלו סער ל לעיממ ןיבומז
 בורו ביתכד רח = יסלועס תופופן6דמו לסרסילוסל 6קכו05 ןיקז ס3ק ורתלורתב
 6תפס ורמ6 \לדח ס)ועס תומופןיעמס  :'ונוויכרדכ כקעולפ דוקפלו סדוסו סע לכ
 ווחל ת6 כקע ןטכב סורתב ביתכ סל ןסדמ ןונוסד סלק ימפ דכ 0מלעמ ןונתמו
 לוכקמל ת3ז0 סירכב סטטק סל סוסד 6תת6) ,* סכושת וס 07 ןירמס ןיעמס דכ דנו
 רוכעס סמ יו'רק6 דקו 69 סבפכל טל לכ וסינכמ יטפכ ןיסד (בוודכ תפמס מוד סינע
 :פכעי מלבוק סרק ךרכ ךלדיכעס ספ סמו סותכוס סל רמפ כור סויכ דכ סרכ ןמ
 ןוסוד ןיפילק (ומ6 לכ דכע רתכנ יפדווסקכו כדת ןרסשכ = ראצמל

 6כטרסד 0רפס ססכ תכ סוס 6כס דע סו) ןידכעתסמ וס)כ
 כיכסה ערמנ דכעמנ 'כמ ףים5 ךירטכ6ד'רוטכלכ 9רק ססכ סוטר סוס רתכל 06
 < וס קכוי = סכב) סוכמ סוס לוז6 דכד 6קלע סור סל נפל כלמר וריסססוערמ וכב
 .ףמיתוס'כלמד וריססכ סוג סכס6 סינע ןיירסד ןוערוי ןומוסי לוו וסתבו רכדממ ץרפכ
 רמס דוד ססד ובס 10)-סורתכ6 פכרכ לרתטו )ד סיג 0ספתכ דוקפי סכו לסוס
 סונ כוס סלק סנס סיכק 6וס6וסו סיערמ יכב כוכמד סוסלד "נולד. ל)יכממ רסס
 וסתכו "ביכט סוערמובכ כרע ץרסכוססנמ+ וס 6 ()סס) סיכ לדתטוד 6וסס) ןפכרב
 כוסו *וססככוסו *לכעמל סול ךירטכ6 סמ" סי) ןוקפד ןיערמ ןוכיסד ןנמימו לנו
 טוכ מד סיממ קופיו סו ןוקו סי ןיקזכל ןולמ ןומופ סיכמ עבמוד ןיגכ תולע יתויו רכס
 סי ך6מיו יונע וכרתו לד ץינכ לכתםינווס סממ 6ערמ סוסס ןיכוו לכתסו וסככוכו
 6תווס6 ןומו6כ יקפמ ןוכופכ תופו 6קדכ ריטכ סוד ןינכ וכוע ןופוסכ וסכרכו רתכל
 םוסס בע בומח סכק דח סלמכ וליפס ועטו למד *ןסויכמ יעטי 0ל\ סול וכורטב6ד
 יריס6 וככ וסיס םכ רכ 6וססד גג67 ועכ סכקד ןיגכ סינטקו 6מד ךופס ולוסכ יס
 :פמ סול 6קפ%) סי עייסוו סו!ע םכ רכ לדתסוד יריסס יככ ריסס וסוסו סכלולד
 ןס תועל ןס 0 וע וסכד ןומיד ןד לוס ךירכ (סדוק וכס רע סוסו ירוטס

 שור



 וניזאה |

 ומתו 5\ סיערמ יבכ לפכ ןיסככ םוכענ יזפתלר ןלמ'סככ סוכעל ןס רוקעל ןס םורמל
 רוגתסד סמ לכ סול כוסיו סיכוממכ טכעתסר ןווכ "סלע רוגת סר סמ לכ ןדתיד דע
 |60 = " קופוו (ססוע ןתור סונע סנדתשסנ ךורטכ6 דצווריס6 יכמ קפכויטתס סינע
 שרתול ןוכמזל\ 6לכמ םרתסוד דע ורוסס ובכ סינ יכסיו סינ ןוספתי יטורס) יזחתוד
 סוס וכס תוענ ווחתוד ן6מ = -יריס6יכמ סול ןוקפי רתכלו ןסויכמ ךסמ 16 יפויסמ
 סוכמ סוסס) ךורטכ6 סד לעו כוזתסו 05 סמלעד (כוממ כו פרפוכ ככ ןתי נוסד
 6תווסס סול ןתו 1656 תוסו ספוב ןמ סתווסס סיל כסומל ליכו 6 סילע ללדתמ6)
 "נע ססכ סינע לדתמו סכקד 6יס6 לוס דו ימסכד םתווסס לע 0דתסיו סיתתטככ
 (כמומ רכ 0ד 9רפסמו סר סיס סנעקס לכ 6תמס רע רוע3670 ותל מעכו
 רככ !כתסמ סוס דכריומווכ סוס דס 6וס0ד יוכ63 עוטד סדס (עווט 5067 סדח
 וטוטק ססכז 6סד סונע ןירמס ווסנ"תומ לו וק 67 רסס סוס סוערמ יכבוסיס דכ םכ
 ווסו סונודע בווו וכ סוס וסוס ךורטנסד סמ קכדמנ לוכו 63ד 16 לכו ספטח נוסד
 ינהימ רוכע סוסר קמ רותו דוכע סוס סיתו)ככו סוכינכ 6מנעכ סוכח תינד ןירמס
 6קד וסו6 ודוכ סוליד 6רפס יסדו (עווט סוסס רמ0 * פוס לוס סוס 6 ןל ועדלכו
 ןיורו 6תורופד ןוזר לע ןודסוות6 וס)כ 6רפס סוססד יופמ לכו סכסיכ?מ (סתורו
 וס רכ ןונ לעפמל תוסו סגד במס וסושד ןוסיבס סתווס6ד ןונמו סיכ כקכסס ןיעותם
 רמס סוסו ער לע ןםיק) ץוק) סוסד סע)כ ךיכע סוסד סמ ןומולו ס(טק ליפד
 ן6מל רפופ ףדו רוסס שד רוחס) *'רפס 6וססכ ןו) רורכ וס)כו דומ וסת6ו וומופב
 : (מופד וטוקלב ןוסלד 6תווסס סוולתד רמס ןוסיבס ןיערמד ןיגכ סלטח ליפרד
 רוססו 6מיפכ רמוכ רוססד ןוכוס לכו "ססקד רטסמ ןוסנמו טקכד וירטסמ ןוכונ
 ךכ רו) ךירטנ6ד ןסעודו ןיערמ %ע 6נסכטסד דע 'ךמ5 סוס סדכועכ דכעמל
 ודקורוע!ס רודס ."ןכגנ וגס 6סוותוסיסו ערמ 6וסס !ע 6תמסכו יולככ ווודמלו
 6ריסמכ רכמס 6כס רוס וסו6 סמ ימקכ ןכבל סוס סרפס סוס +6 רזעל 30 (יורכמ
 רסורת ידוכ סוס 6רפס סוס רזע 626 ןכמתו * 6מודק ץכונוכל 091703 תכמ לע
 7 סענכמ ווסד ןיור ןומי65 סכוטמ דכ ןוריקיו ןיסנע ןורוסכ סוכ סכפכמ(נ סרו
 ו רטסו 6מ59כ סכוממד דע ןתפכו ןקנס ןוותס ונסו דס רתסכ סכמיק) לח וו
 ןוזר לע וסמק םיפכסו סכרעתסר) ךירטכס ףלוךלוד 537 6מוחתכ לעומכ ך5 סמ
 6רפס סול יככיסינ סיקמ סדוסו רכ יסוי ר/ו6דוו 6וססל סכרדמ 'ןאת ווסד ןימיתס
 וע ןרדתסמ ווס לו ק)כ סינ רחמד ןוכ65מר ןסממ ןוכופמ כמכמ6 סענכד ןוזרכנ
 ומוקת לע וכקתתי ףכד סיכ 6כסכמס (תווספ וכוז סמכ 556. תוסו 6קדכ וסייכוקת
 סוסד מותוסו סכק) ןותועבו וקונכומתודיספכ ןומו6ד כיעקו ספיד ןימיתס ןיזרו'תירוס
 לעו "קורוסד ןוזר רקס סוס שופ ףתירו6ד ןוזרכ 6 ףתורו6 יתוספכ 6תווס6 דוכע
 ךורכ 6כומ6  *ןומ\על 6סווב לוססכ (כוממ מד 6תוופסד ןיוכ קופל 61 וס
 וסב כיממנ סככוסכ סעלכד ןומ ןומיסמו נועד (תווכחמ 6טב וככל כמ סד כר
 697 ןיסרפ 'מ'עמ לטכר סממפר ךורכ סכוע 0 סימובכ וטרסב סוכח (נעב סוס )ד
 4 "נפו סניב = *כע = ןמ0 מסוע תו ספר 6תנקד רתכזו סב וככ ןועטו
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 ולעעמ וקמלו ולסס לוע 006 סול ךכל6 תופסקמכו יפכ ל6מז

 וענעיכ יטגו \סככט קילבקסו [פמס ןוקע ל וכצימספ קמפ ךרלכ יכקמסנ הרוא
 וסכמו ןוומ טיפס סדוק ם5ט סיעעפ ןכנ(לתס) ןלולרטס לח ולכנ סצ

 יכטוכ5סו ת%וומפלעפ ךרדע ףנכ ןכ6לכנ לוטכמ סירס ולכל תופולב קופלפכ ססוע | "1000 סל
 יבפוכס וכ דע רדומע ובכל ץפס ףיסוס)  תולטוכ סוכלכו קופל סודו קופל סקדכ לישמנ עטי ידבב
 טקוקק סקומקס בלס 50) .ףוס לעו םלכע סוס 5לפומס רפסס תספלסמ ולס וימפכס ןובעתס יב 6
 ססיעו ה! ךוכ6ו סוכעופו סב וקווקטס 5לסתת 6יס לו כלרי סטנסס סלוכסס םכטממ ןוככ יקפו לע
 וופנסיממענילספ | הָנֶהְו = * סחעסכ וסיסוו לוס 95 ליסע וכל סועיעכב ססיתומס) כנטב
 סלופ) סמו ססנסק לועמ דיעת יל סוס כשל םפס למ סכולכד לע לודבס סרטסו בלס למעס וימפל
 ככ ןוויעו תופכ קווידו קוקזכ ןרדסכ תןותוסס (לכפו תויעטסו סיטוכמס כיססל ףסכע סינימ סנס
 סלוענס ותכיכ-דו סנוטס רטס יפכ לסוס יכפסע ,תוקקעס סטסו ספטק סע כיס לכס רלכו ןכללו
 רפמש טרפכו .תלזס ססנסבודי וכטלו וססעמב ולכ סינוס ימנכיסכס ססמ יערט וקל רוע סעו
 .וטע 650 סע תוטעמ וכל ימ5למ 6לו *יקעדמ תויסכפ םלסל יכנ> 5 = םַב = "סלס) (רקינ
 סוכל רפסע ססרפ וןו5כ 0516 ' ימתעע סכע סכטק רמלימועלקמ סילכוקע סיבכ סיכנככו סיקכמ
 למס קתעסמ סכטמס סע) = + ססמוסע סועכס סב יקספלס רקוס רפסמ סוכמסמ סכ וקלכמ לש

 סתוב סט וכ קפכ קמרפכ ססס סיכמלמס ותספקס 6קומוסמ סלכ ןרכוממ סוכבל טרפ טל דכ5
 למס רעלמ ססלרכ יתספלס ?לקיו קסרפכו * ודקדקכ םוערל שישו .לכומועב .קולכסו יולכס
 מכסמכ םוממס עדעו 5כסומ ףככו סכותב יפוו ןקפילכ וקימומ סמ וסיבס תוחתעסמ סקל)וב לכוימ לש
 תסרפ םורמו * תיקקעסס בכ סנעכ לפס רס5 רטלט וכ תסכפ םוככ סנ "  וטכוימובט ססלו לומשע
 סורק םדקה רוע ןפנמ כנס לקס לסוכ סל וכ קקעס סוטכ וטנטס 6לס סוכמלמ סקועכע לבו םסמפ
 סירמלטס לכס 62 יפלע סו = ב  *סיכמע סליוסו סמולקכש בכל לכפו סלועל) סרוקל סכסב
 ןוכט ומוקפב ותפסכו לפככ וכם 6וסס וסטס סוקפסע למסעו למ"מ לכ יתטטסס סילופכ יתפנמס
 תעלס לע סלעי 5לסולכו סלקמכןויעמ לכ ומסכי ןעמל וב בוקכס ןוססכס סוקמסע רומעסו לס
 6כמס וכ ערוסלו עידוסל עדולוופכ פרפל דועו אז = ' טטטכס 6וסס כמ*מס רמוס רפסכמ
 סיעת לק5 קתעסב ותנ)ו) סוכר סיפוכש לו מכ סעטוע סיס תוסתעסס לכב סיטפסמ קטרפבש-
 סולנעפ ולוכס סספו ןפלק סול5לרספכ סיפפוכס יכל סלטסע ומולול 62 סיתעכס קקוזמ סלסז
 ערטוטס ףינס ךסמו רעקס תנוסמס = ןְיְו = * ספכמס יעו סרוק למ סתעסנומכ סלודב וע
 לכ סע רטפס ולו קס ךללו לכ ךלד לכ תולכמ לכמס לגל ג ססכל ללוס סוומ סויקלכסס ויכלכב
 650 תוכיתו ,תויפופ ףינקו תועטו ספיבס ווופכ לסכסולכמ דוטקמסו ןרעכס ןויעס וללקמס
 סימופדטס קכסל ןס * גטס קוע) גיסעס רק קכס) ןס = * תו לעג סרושווו גילד 15 ןרלסכ
 סלע ריכוס תונסלופפ קעט קנס רפסס סוב ןפפכ סככסטהכ לע סנסכע ןכ וכ סכ")מכ סיטועס
 % דומעלפ ףד סיפוק תספכ ) = י(כפס תופעל ןולע וככעכ ןכ ורמ סכ וקטנלסמ סע לכ

 ( תומפכ סיקמב יומעפ ג ןיפסב תל ס"ב 5 לוע ספ (ד רוט תסרפב *  ( יטוטכק סוקעב ומיסכת
 ( וו תפסותב וכ סעסינ סכק ללי 55 * וכ טסו סכמ 73וי) 6 לועע וכוס (ל ומיס לכלב קסרפב

 ךכ .* סכבל לכ 5 ךלפס ס5 דניולטו6 דק5 קוספ 'כ לוע 73 (ד לכ תטרפכ .בוקכס סע

 סורכל פכ 25 סמלס סל לניו בופכ ססומטכ) סימוס ורבדכו סוכלעב יתטקכו תוקתעסס לכס יפסנמ
 לוע ,



 = כ ןופ ןומסו 05 60 ןסוומר6) תלמלס6 ףיסוסל ךורב סוסרוט ב לומפ 9 ףר קלכ טרפנ לוע |
 = = ילכו מעל 6וססל ולעלו פייפר( ולו ןופיע ןיפיע <סכ ןול טפלעל ועכ סכקל בעלי

 \ וכ סכומי סל סוס שודקס לפמכ ןייעע םנכ ןמ%כ 25 0: לכ וכפל תכחת לופס 7 תו עו
 ןוכסמס 'ולסיו ווצמס ןקתו פנויס סגגטכ יפוכסו תומוכספו תוקחסתויעט

 <. = = ,תלכבססו סיקיס סכ5פמס ת%זכ וסל יתססכס 65 יב * תוכז ףכמ יתופ ןודוו יי קפע ר:ם5:קוו שרדו
 ] 63ו כס תוכ רוככל) ילובכל סבכ ס0כןסו סעונע סעובו סע סעולצנת ר)*9 שימוספו סימס קכסממ
 | = וברק ת6 תוכו) סוס סמעמס ףוס) ס:טסמס קלחק 530 * סמוססר סכווככ ימוכימ רסס תולכפק סול

 | סיפנכס ןפ תויסל טלקתכס ומ לסל + וי 26 סעד ץרלס 65 ןעמלו ל:רשוכ קמפ קרוק ץוכלסלו
 = תקק'תסוס יספב +ינו*פ סיפטקל רושק 5506 ותשעו = * ןקפמו 557 סתו6עו קלככ ןכונתס) 6
 סמועתס ותרות לכמ ליכססו ןוכסב וטומלס לכסל רספ5ס ופכ ולועכ קי ןקנמס תורנפכ ףפותססל
 \ 155 סוס ולפלס לפסכ סיללכסק סכרע סיקוקמו ופע סיפקי סיתוןלוס ומוזפ יכופט ימופסו םפכ תכיסמע

 | * סל6ס לכ סו יכ ולוככויוט נסעתסנו ומעומכ ווסל סויסככס סייפס כולכ רול יערו ערזויערוו
 ססיקורכו() שו יכסו6 ליפס ססכ כוק:ס ועס ו:סוסו ווסרו ויכסוס לקפמ רפסעכ תומטסל יככוינ

 עסוק ומימוב סנוקעס יפפכס :וומס ןתו לו סב = * 5 סכפעל סמעי ךתלוו סיל3ל סתר 60 ןוע * עס
 * רוכ6 סטסכ לע סליש תפוס לקט:ע .תומכסעו קומכ6ס תופומעב סטכל וכי 56לסיו סדוס*
 לעכב 13: ססרכ6 = * סול56 תל םרוד ליכסע לכל עברמס לכעס ופל6כ ללסו לשנס וס | נא

 סעכסכ תטרפ קפל כס ןיפלל רל6 כ5 תבוטבמ ספ | = :6סולועע ססלו סלט
 * תעדבו .סמוכתב

 * סבולפט ססלו סודפל לפככוו רושמ רפכ  רפוסס סק 630 סיפתוסס וע
 * * סיסיפלפס ןטק ופוופנט 931 ןסכס ילתפכ רכב :ןעינ

 רבוג םלא | םלענזרלכ | םלועה רוא | םלשנרהז
 רכא תולעל םימשה | םפאוז | םיחהְץֶע
 רבוע אטח לע ינפלפכא | ףכלא ףכב ףכ ןיש תנשב
 רכע לכבו = תולחקמ ןיב | תולחתו ריש תולוע לא לא
 רכש וילע ורבע לאג | ורוה שיבלה | ודסח אילפה
 רכש לכ רט -1 םשהיכ יכתונמל | ישפניבוש
 רבח דוככו | ךרואאב יב ירוא ימוק | ירוע ירו
 רבג םע של -ש םטעפ | לאה לעפכ | חלא לכ ןה
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